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resumo 

 

 

A educação on-line tem cada vez mais sido uma preferência relativamente a 

outras modalidades de aprendizagem. Principalmente nesta época de 

pandemia, o ensino e-learning foi sem dúvida o tipo de ensino adotado de 

forma a ultrapassar as adversidades sentidas por todos. Este tipo de educação 

oferece aos seus formandos novas oportunidades à distância, e a utilização de 

recursos digitais de aprendizagem, nomeadamente os objectos de 

aprendizagem, que detêm cada vez mais de um papel importante na 

educação. 

Esta dissertação apresenta um trabalho de criação de  objectos de 

aprendizagem para treino de competências relevantes no contexto dos 

mercados financeiros, desenvolvidos em colaboração, e de acordo com as 

necessidades, da empresa Learning2Trading. 

Esta investigação tem três focos principais, o primeiro passa por definir o que 

são objetos de aprendizagem e tentar aprofundar  o conceito; o segundo é 

criar objetos de aprendizagem ligados à área dos mercados financeiros sobre 

o tema stock split; o terceiro, criar mecanismos de avaliação a serem 

posteriormente utilizados para autoavaliação por parte dos formandos. Como 

resultado deste processo, foram concebidos e realizados sete vídeos de 

animação, cada um dos quais aborda um tópico relevante dentro da temática 

stock split. Para a definição dos tópicos e das características dos vídeos, foram 

envolvidos especialistas de mercados financeiros através da realização de  um 

focus group, que colaborou, ainda, na validação dos produtos finais. 
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Online education has increasingly been preferred over other forms of learning. 

Especially at this time of pandemic, E-learning teaching was undoubtedly the 

type of teaching adopted in order to overcome the adversities felt by everyone. 

This type of education offers its trainees new opportunities at distance, and the 

use of digital learning resources, namely and learning objects, has an 

increasingly important role in education. 

 

This dissertation presents a work of creating learning objects for training 

relevant skills in the context of financial markets, developed in collaboration 

and according to the needs of the Learning2Trading company. 

 

This investigation has three main focuses, the first involves defining what 

learning objects are and trying to deepen the concept; the second is to create 

learning objects linked to the area of financial markets on the stock split theme; 

the third is to create assessment mechanisms to be used for self-assessment 

by trainees. As a result of this process, seven animation videos were designed 

and produced, each of which addresses a relevant topic within the stock split 

theme. For the definition of the specifics and characteristics of the videos, they 

were required from the financial markets through the realization of a focus 

group, who also collaborated in the validation of the final products. 
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1. Introdução 

 

1.1. Caracterização do problema de Investigação 

 A Internet tem vindo a tomar um lugar marcante tanto na vida de cada um, como 

na forma como olhamos para o mundo e vivemos nele. Com esta evolução potenciada 

pela Internet, a população, em geral, teve pela primeira vez a oportunidade de partilhar os 

seus próprios conteúdos na web, criando-se assim uma vasta rede de partilha livre de 

informação, como notícias, ideias ou recursos de aprendizagem. Segundo Schwab 

(2016), esta transformação não se limita a ser um mero prolongamento da terceira 

revolução industrial, caracterizada pela utilização das tecnologias de informação e da 

eletrónica para automatizar a produção, mas antes uma era distinta, em que a velocidade 

dos progressos não tem precedente histórico, evoluindo a um ritmo exponencial e 

anunciando sistemas inteiros de produção, gestão e governo. Várias foram as alterações 

que ocorreram, e é particularmente relevante a forma como estas alterações se fizeram 

sentir na área do ensino e da aprendizagem, fruto da facilidade com que hoje é possível 

aceder a conteúdos de qualidade em diferentes formatos e línguas.   

 O conceito de OA, que é central nesta dissertação, resultou da necessidade de 

criação de conteúdos digitais modulares, que permitissem construir conteúdos 

complexos, reutilizando e agregando outros conteúdos pré-existentes. Este conceito, tem 

vindo a ser aplicado em diferentes áreas de conhecimento, e nesta dissertação pretende-

se explorar a aplicação do conceito na área da aprendizagem de conceitos sobre 

negociação (trading) em bolsas de valores. Este tema resultou de uma proposta de 

trabalho apresentada pela empresa Learning2Trading, no âmbito de um protocolo com a 

Universidade de Aveiro. 

 A empresa Learning2Trading é uma plataforma de aprendizagem, que desenvolve 

soluções tecnológicas inclusivas para a área financeira, disponibilizando as mesmas em 

plataformas tecnológicas web: Ferramentas práticas e de Conteúdos de e-learning. 

Desenvolvem soluções que servem para dotar as pessoas de uma maior autonomia e 

independência financeira, através da capacidade de análise, gestão e negociação de 

ativos financeiros. Estas soluções são complementadas com sistemas automáticos de 

negociação com recurso a Inteligência Artificial e formação profissional certificada. Está 

sediada na incubadora de empresas da  Universidade de Aveiro e de momento estão a 

trabalhar no desenvolvimento de uma estrutura de aprendizagem dinâmica para os 

conteúdos multimédia de formação em e-learning, que se adaptam ao nível dos 
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conhecimentos dos utilizadores, e que acompanham de forma individual e personalizada 

a curva de aprendizagem de cada formando. 

 

 

1.2. Questão de Investigação 

 Analisando o tema relativo à dissertação, e abordando a problemática do estudo 

em relação à temática escolhida, iniciou-se um processo de estudo relativamente à 

questão de investigação a utilizar. De acordo com Quivy (2005), uma pergunta de partida 

constitui normalmente um primeiro meio para romper com o senso comum e deve ao 

mesmo tempo, apresentar três qualidades essenciais: clareza, exequibilidade e 

pertinência, pois através da pergunta de partida consegue-se ter uma ideia clara acerca 

do objetivo a alcançar. Seguindo esta ideologia do autor, foi definida a questão de 

investigação relacionada com a problemática presente: 

 

• Como aplicar o conceito de Objeto de Aprendizagem na construção de conteúdos 

de aprendizagem sobre negociação em bolsa de valores no contexto da empresa 

Learning2Trading?    

 

 Esta pergunta de investigação, centra o estudo na procura de compreender qual o 

papel dos Objetos de Aprendizagem na formação relacionada com a área de negociação 

em bolsa de valores de acordo com a estratégia da empresa.  

Esta questão estabeleceu um fio condutor para toda a investigação, e foi 

fundamental para através da mesma se dar um seguimento de todo o processo de 

desenvolvimento. 

 

 

1.3. Finalidades e Objetivos 

O presente estudo tem como objetivo principal investigar a aplicação do conceito 

”Objeto de Aprendizagem” na formação para negociação em Mercados Financeiros, no 

contexto da empresa Learning2Trading. Esta dissertação busca dar a sua maior 

contribuição na formulação e demonstração da aplicabilidade de uma metodologia  de 

construção e avaliação de objetos de aprendizagem. 

Em conjunto com a empresa, foi  traçado um objetivo final, que se traduz em criar 

um conjunto de Objetos de Aprendizagem que possam posteriormente ser utilizados, e 

reutilizados de forma agregada pela mesma e dessa forma contribuir para a criação de 
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conteúdos multimédia articulados com a formação na área do trading que a empresa 

disponibiliza aos seus utilizadores. Assim, foi elaborado um conjunto de tópicos de 

trabalho a realizar para alcançar o objetivo final estabelecido: 

 

Tópicos de trabalho: 

• Analisar e investigar o conceito “Objetos de Aprendizagem” e qual o seu papel 

nos dias de hoje; 

• Relacionar conceitos como: Objetos de Aprendizagem, multimédia e formação; 

• Identificar e comparar ferramentas tecnológicas multimédia de suporte à criação 

de Objetos de Aprendizagem; 

• Sistematizar as necessidades da empresa no que se refere à formação para a 

negociação em bolsa; 

• Propor uma estrutura de Objetos de Aprendizagem, capaz de dar resposta às 

necessidades da empresa no que diz respeito à formação em negociação em 

bolsa; 

• Validar a estrutura de Objetos de Aprendizagem proposta. 

 

 

1.4. Descrição geral do trabalho apresentado 

 O presente estudo encontra-se dividido em três fases, uma referente ao estudo do 

conceito principal da investigação (objetos de aprendizagem), outra que diz respeito ao 

desenvolvimento de vários objetos de aprendizagem, e por fim uma avaliação dos 

resultados obtidos. Na primeira fase do estudo, o objetivo é analisar o conceito sobre 

objetos de aprendizagem e as suas características, de forma a aprofundar o tema, e 

definir a proposta. Foi necessário traçar o objetivo e planear as principais atividades e 

tarefas que estão associadas a este processo de investigação, mencionado neste 

documento o seu desenvolvimento. Para isso, foi criado um cronograma do projeto de 

investigação (Figura 1).  
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Figura 1 - Cronograma do Projeto de investigação 
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 Nesta primeira fase é necessário especificar quais são os objetos de 

aprendizagem a desenvolver, ou seja, fazer uma análise e estudo sobre qual o tipo de 

objetos que vão ser desenvolvidos, e quais as suas características. Já na segunda fase, 

é feito o processo de desenvolvimento dos objetos de aprendizagem, onde é colocado à 

prova todo o conhecimento adquirido, e são postos em prática todos os objetivos 

traçados na fase anterior. 

 Os vídeos que foram realizados e que serão detalhados mais à frente no 

documento, encontram-se disponíveis para visualização na pasta acessível através do 

seguinte link:  https://url.gratis/BsgWVz 

 Na terceira e última fase, é realizada uma avaliação de forma a comprovar se os 

objetos criados reúnem todas as características, e cumprem todos os objetivos que foram 

traçados na especificação dos mesmos. Se forem reunidas todas as normas, podemos 

afirmar que toda a fase de desenvolvimento do Objeto de Aprendizagem foi concluída 

com sucesso. Caso isso não se confirme, podemos concluir que existiu algum erro 

durante o processo, e que uma nova versão terá de ser desenvolvida. Quando o objeto 

de aprendizagem não foi concluído com sucesso, tem de existir uma fase em que é feita 

a melhoria desses mesmos objetos. 
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2. Enquadramento Teórico: Revisão da literatura de suporte 

 

2.1. Aprendizagem mediada por Tecnologias 

A evolução das tecnologias da informação, da comunicação, e da Internet em 

particular, levou a novas formas e novos contextos de utilização dessas tecnologias em 

todos os sectores do dia-a-dia das pessoas e das organizações, sendo a Educação, 

Formação e a área Financeira, sectores em que se registam fortes transformações 

influenciadas pelas tecnologias digitais. Segundo a (OCDE, 2014), as tecnologias digitais 

podem também servir de catalisador para o crescimento económico, a inovação e a 

coesão e o desenvolvimento sociais. Podem permitir relações mais colaborativas e 

participativas que permitam aos cidadãos, as empresas e as organizações não-

governamentais definam ativamente prioridades políticas, colaborem na conceção dos 

serviços públicos e participem na sua prestação, proporcionando soluções mais 

coerentes e integradas para desafios complexos. 

O desenvolvimento da WEB 2.0 é um dos resultados do progresso verificado nas  

tecnologias e por consequência do conceito de e-learning. Antes a informação era 

distribuída, apresentada na Internet e consequentemente consumida pelos utilizadores, o 

que veio a mudar tempos depois, onde essa mesma informação estaria disponível em 

uma plataforma na qual o utilizador poderia criar conteúdo e compartilhar o mesmo, 

começando assim a ter um papel mais ativo. Com este desenvolvimento, o conteúdo 

presente na internet passou de um conteúdo escrito para um conteúdo em vídeo, 

imagem, etc. Ao longo do tempo, a utilização cada vez mais presente das tecnologias no 

mundo do ensino, foi-se traduzindo em vários aspectos, tais como o suporte às atividades 

de ensino e de aprendizagem.  

Assim, o ensino de aprendizagem presencial com recurso às várias tecnologias 

começou a tomar lugar, dando lugar à utilização de suportes digitais como os DVD ou 

CD-ROMs que posteriormente vão servir de apoio à aprendizagem dos alunos, como 

também o surgimento de software de fácil utilização e a expansão de serviços de 

comunicação, que vieram revolucionar a forma como utilizamos as tecnologias 

atualmente. A internet teve e têm um papel fulcral quando se fala do termo “e-learning”, 

pois cada vez mais esse conceito é utilizado nas salas de aula, como por exemplo fazer 

as apresentações dos alunos e professores, os sumários das aulas e também a 

disponibilização de conteúdo online. As tecnologias, permitiram que existissem novas 

formas de difundir a informação, o que levou à criação de novas formas de formação no 

ensino como o modelo de e-learning. Ao longo do tempo, cresce cada vez mais a 
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multiplicidade de definições para o termo e-learning, o que por ventura não ajuda a 

chegarmos a uma definição clara e concisa do mesmo. 

Marc Rosenberg (2001) definiu o conceito e-learning, citado por Mason & Rennie 

(2006, p.186) “e-learning é o uso de tecnologias da internet para criar e fornecer um 

ambiente de aprendizagem rico que inclui um quadro que é o de melhorar o nível 

individual e organizacional desempenho”. Assim, a aprendizagem e-learning proporciona 

uma aprendizagem personalizada, sem limitações de horários, que porventura não iriam 

existir se fosse feito o ensino presencial. O e-learning, chegou até nós como uma nova 

forma de olhar/viver para a forma de ensinar, pois permite estimular a auto-aprendizagem 

e desta forma o aluno ter uma atividade mais autónoma. Segundo Gonçalves (2007), “e-

Learning representa um ambiente de aprendizagem, onde a distribuição de conteúdos 

multimédia, a interação social e a cooperação na aprendizagem são suportados pela 

Internet ou por uma Intranet ou extranet.” 

O ensino através de e-learning é visto como uma extensão da sala de aula no 

espaço virtual da Internet, e é considerado um modelo de ensino eletrónico, que através 

da Internet comunica e distribui conteúdos. A competitividade das empresas, sempre foi o 

motor de arranque para o avanço à conquista de inovação, e segundo Santos (2004), as 

que tiverem maior flexibilidade e capacidade de inovação conseguirão manter-se 

competitivas nesta economia global. Podemos assim afirmar, que a formação é algo que 

está presente nas nossas vidas hoje e sempre, pois para um indivíduo aprender este terá 

de se formar, e para se formar terá de ter disponíveis ferramentas para tal. A vontade do 

ser humano de aprender é algo que é constante ao longo da vida, e por esse mesmo 

motivo o e-learning é um conceito que está sempre em constante alteração e evolução, 

pois ao longo do tempo as empresas cada vez mais assegurem a formação dos seus 

empregados e formandos. A formação contínua tomou um lugar muito importante na 

sociedade de hoje em dia, que visa acompanhar a curiosidade do ser humano e a 

constante pesquisa por informação.  

Com os desenvolvimentos das tecnologias, existiu igualmente o desenvolvimento 

do ensino à distância. Este tornou-se algo necessário e que permite inúmeras 

vantagens, tais como a comunicação facilitada entre professores e alunos. O impacto que 

a tecnologia teve na educação e seus modelos à distância, faz com que diversos autores 

identifiquem o surgimento e consequente adopção pelos sistemas de educação à 

distância de novas tecnologias, como um processo de desenvolvimento de “gerações de 

inovação tecnológica” no domínio da educação à distância (Garrison, 1985; Nipper, 1998; 

Gomes, 2003 e 2004). O termo e-learning está assim associado à Internet, pois é através 
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dela que é permitido o fácil acesso à informação, independente do tempo e do espaço, 

como também a fácil distribuição, actualização dos conteúdos e a sua publicação. 

Podemos assim concluir que e-learning está associado a qualquer utilização das 

tecnologias com a finalidade de apoiar a aprendizagem, logo estão excluídos todos os 

eventos que ocorrem em que é utilizada as tecnologias por interesse pessoal como 

também a pesquisa por conteúdos. Para este tipo de ensino ser realizado, tem que existir 

uma plataforma que suporte o mesmo, assim, o e-elearning recorre às LMS. 

 

 

2.2. E-learning 

 Com o surgimento e desenvolvimento do e-learning, foram várias as discussões 

relativas a este tema, e por consequência foram apresentados tantos aspectos positivos 

que promovem a sua utilização, como também apontados vários aspectos negativos.  

Segundo o estudo realizado sobre o e-learning ao nível dos docentes do Instituto 

de Educação da Universidade do Minho, foi criado um questionário designado “Práticas, 

percepções e necessidades de formação dos docentes do IE relativamente à Educação à 

Distância e e-learning”, que conta com a participação de cerca de 70 docentes, com o 

objetivo de avaliar as percepções, concepções, práticas e necessidades de formação no 

domínio da Educação a Distância (EaD) e do e-learning. Neste estudo realizado por 

Gomes et. al. (2011), é apresentada a seguinte tabela onde são apresentadas razões que 

levam a utilização de uma plataforma e-learning, (Figura 2). 

 

 
Figura 2 - Razões para a utilização de plataformas de e-learning (Gomes et al., 2011) 
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Na Figura 2 relativa aos resultados das razões para a utilização de plataformas de 

e-learning, as vantagens mais referidas para o uso de uma plataforma e-learning é sem 

dúvida a facilidade de disponibilização de materiais aos alunos, facilidade de 

comunicação com os alunos, o facto de haver alunos que não podem assistir a todas as 

aulas e a certeza que a utilização de plataformas de e-learning aumenta a autonomia dos 

mesmos. Para além das vantagens que o ensino em plataformas e-learning apresenta, 

também existem algumas desvantagens. Gomes et. al. (2011), apresenta uma tabela 

relacionada às razões para a não utilização de plataformas de e-learning, (Figura 3). 

 

 
Figura 3 - Razões para a não utilização de plataformas de e-learning (Gomes e tal, 2011) 

 

Por sua vez a Figura 3 apresenta as cinco principais razões apontadas, tais como: 

a falta de competências adequadas, complexidade do uso da plataforma, falta de tempo 

para organizar os materiais, actividades ao nível da plataforma e torna o contacto com os 

alunos mais impessoal, e torna a gestão do tempo do professor mais difícil. 

 

 

2.3. Conceito de multimédia 

 A multimédia assume um papel crucial cada vez mais crescente em todas as 

áreas da atualidade e da vida de todas as pessoas, que dependem de uma comunicação 

que consiga chegar a todos. Desde o comércio, educação e a indústria entre outras 

áreas, a multimédia é cada vez mais importante e impõe uma posição fundamental. Esta 

pode traduzir-se de várias formas, e através dos cinco sentidos o ser humano interpreta 

essa informação e “entende” esse conteúdo. Para além de ser apresentada de maneiras 
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diversas, também é apresentada através de vários meios digitais, e com a evolução 

tecnológica, o crescimento da multimédia foi bastante significativo o que promoveu o 

crescimento e avanços nesta área. Com o avanço tecnológico, sem dúvida que a 

multimédia ficou cada vez mais próxima da nossa realidade e cada vez mais presente na 

mesma. 

 Para Ribeiro e Gouveia (2003), a multimédia designa a combinação, controlada 

por computador, de texto, gráficos ou imagens, vídeo, áudio, animação e qualquer outro 

meio pelo qual a informação possa ser representada, armazenada, transmitida e 

processada sob a forma digital, em que existe pelo menos um tipo de média estático 

(texto, gráficos ou imagens), e um tipo de média dinâmico (vídeo, áudio, ou animação).    

 Está presente em inúmeros cenários, desde os telemóveis que usamos até aos 

nossos computadores pessoais, permitindo uma maior liberdade na utilização da 

multimédia. (Lévy, 2000: 68), apresenta a expressão “estratégia multimédia” que segundo 

ele  “a estreia de um filme dá lugar simultaneamente à comercialização e venda de um 

jogo de vídeo, à difusão de uma série televisiva, camisolas, jogos, etc”. Já (Mayer, 2001: 

2), considera que o termo multimédia é um tema bastante abrangente e tem uma 

prespetiva sobre o mesmo segundo três pontos de vista: ”(a) os meios, no sentido de 

aparelhos, utilizados para apresentar a mensagem, de que são exemplo o écran do 

computador, gravadores de vídeo e de áudio, projetores; (b) os modos de apresentação, 

isto é, os formatos utilizados para apresentar a mensagem: texto, imagens, animações, 

som e (c) os sentidos implicados na recepção da mensagem, isto é, o receptor tem que 

ter dois ou mais sentidos envolvidos na descodificação da mensagem.”  

 A multimédia está sempre de mãos dadas com a tecnologia, e é através desta 

que se cria a experiência. Para Gonzalez (2000), a multimédia não se limita à mensagem, 

mas sim depende do meio e da tecnologia utilizada. Sem dúvida que a multimédia tornou 

todo o mundo do ensino muito mais cativante para todos os envolvidos, mas existem 

ainda algumas dúvidas em relação à sua eficácia na aprendizagem por parte dos alunos. 

A multimédia tem um papel indiscutível, que se assumiu até aos dias de hoje, e está ao 

alcance de qualquer pessoa, sendo  a sua disponibilidade facilitada. Para Leow e Neo 

(2014); Rajendra e Sudana, (2018), muitas pesquisas revelam as vantagens da 

aprendizagem multimédia, incluindo o aumento da motivação de aprendizagem. 

 O conceito de multimédia, caracteriza-se assim por ter uma organização da 

informação e utilizar a tecnologia digital, permitindo um acesso à própria informação mais 

facilitado, e ainda permite ao utilizador que volte atrás quando o mesmo entender. Assim, 

a multimédia permite  uma maior liberdade entre o utilizador e a máquina como também a 
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interatividade. Nos dias que decorrem, as próprias apresentações multimédia são 

expressas em diversos contextos. Resumindo todo este conceito de multimédia, 

podemos concluir que multimédia é a conjugação de vários media para serem utilizados 

em dispositivos eletrónicos que os suportem. 

 

 

2.3.1 Diferentes formatos multimédia 

A multimédia pode integrar diferentes formatos, distintos uns dos outros, tais 

como: texto, imagem, vídeo, áudio, animação e gráficos que são apresentados de forma 

digital, e cada um com a sua apresentação distinta. Através do desenvolvimento da 

tecnologia que permitiu a criação de diversos tipos de computadores, onde facilitam o 

processamento da informação e a combinação de vários formatos. Como referido 

anteriormente, muitos foram os autores que opinaram sobre a importância da multimédia 

no processo de aprendizagem tais como Gonzalez, Mayer e Lévy, onde para a maioria a 

multimédia tem uma relevância quando se trata de o aluno obter mais motivação para 

aprender. Para além da motivação, também a compreensão de conceitos é facilitada com 

a multimédia segundo vários autores.  

No artigo “Análise da integração de múltiplos formatos no software educativo 

multimédia” Afonso (2004) refere que cada formato tem uma identidade própria e 

desempenha um papel único no processo de aprendizagem. Segundo Gallego e Alonso 

(1995): 

 

a) o texto é um dos formatos de apresentação da informação mais utilizados, contribuindo 

para o máximo de inteligibilidade da informação, clareza dos conceitos e rigor formal 

(Gallego e Alonso, 1995);  

 

b) a imagem (estática, animada, em movimento) é um dos formatos de apresentação da 

informação privilegiados no contacto entre o aluno e a informação, uma vez que, permite 

ver, concretiza visualmente, evoca, sugere e simboliza (Gallego e Alonso, 1995). A 

associação do signo icónico ao signo linguístico terá um papel relevante no desempenho 

pedagógico (Lacerda, 1994);  

 

c) o som, poderá desempenhar uma função importante ao nível da motivação, e imprimir 

um maior realismo à situação de aprendizagem (Lacerda, 1994; Santos 2003). Ele cria o 
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ambiente, dá ritmo, movimento e apela ao sentimento e à emoção (Gallego e Alonso, 

1995).  

Segundo Mayer (2014), as pessoas aprendem melhor em ambiente e-learning 

quando as palavras e imagens são combinadas numa apresentação, e que a presença 

de várias personagens pode ser um elemento facilitador da aprendizagem, bem como 

existir uma narração de voz humana. O autor mencionado anteriormente em conjunto 

com Pilegard (2014) concorda que os alunos aprendem melhor a partir de um recurso 

multimédia segmentado pois permite que a informação seja processada a um ritmo 

adequado. Já para (Low e Sweller, 2014), a multimédia é importante ao nível da 

aprendizagem quando ocorre uma apresentação de informações, que utiliza os modos 

visual e o auditivo combinados, sendo mais eficaz do que outra que utiliza os modos 

visual e auditivo separadamente. Tendo em conta as opiniões dos autores mencionados, 

é possível afirmar que os formatos multimédia descritos são os mais eficientes na 

aprendizagem dos formandos. 

 

 

2.3.2. Aplicações multimédia no ensino/formação 

Como já foi referido anteriormente, a multimédia tem uma presença notável nos 

atualmente e tem sofrido uma evolução ao longo do tempo que permite uma 

disponibilização de recursos. Além disso, esta tem sido bastante utilizada no processo de 

aprendizagem, na formação e ensino. Podemos mesmo afirmar que a multimédia veio 

revolucionar a forma de ensinar e aprender, tanto disponível para professores, como 

também para os alunos das mais diversas escolas e instituições.  Walt Disney (1994), 

referiu o poder benéfico de um filme no processo de ensino e aprendizagem, utilizando a 

multimédia como um meio para desenvolver o próprio ensino. Através da Internet, são 

disponibilizados inúmeros conteúdos relativos ao sistema educativo, algo que 

anteriormente seria impossível de ser concretizado. Segundo Clark e Mayer (2016), “a 

aprendizagem significativa pode ocorrer quando os alunos são apresentados a palavras e 

imagens, pois eles podem começar a construir representações mentais de objetos ou 

fenômenos”.  O uso da multimédia veio melhorar a forma como é disponibilizado o 

conteúdo e a própria interação com o utilizador. O desenvolvimento da tecnologia da 

informação aumentou a necessidade de tecnologias baseadas em aprendizagem 

multimédia (Ampa et al., 2013). 

Uma forma eficaz de analisar o efeito da multimédia nos alunos é o rastreamento 

ocular. Liu et al. (2011), usaram o rastreamento ocular para investigar como adicionar 
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áudio ao texto escrito, o que mudou os processos cognitivos dos visualizadores ao 

examinar páginas da web. Segundo Afonso (2004), “Os ambientes hipermédios, ao 

permitirem o acesso à informação armazenada sob diferentes modos de representação 

(texto, imagem, vídeo e som), disponibiliza ao utilizador uma variedade de estímulos 

sensoriais, o que vai ao encontro da sua natureza multissensorial.” É de concluir que a 

multimédia relacionada com o processo de aprendizagem, torna de facto o ensino mais 

motivador e contribui para uma aprendizagem mais eficaz.   

 

 

2.4. Objetos de Aprendizagem 

Com o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, foram 

desenvolvidas várias técnicas que apoiassem cada vez mais o ensino à distância. Assim, 

o ensino aplicou novas formas de motivar e ensinar de forma fácil e didática, para que a 

matéria leccionada em questão fosse instruída de forma mais eficaz. Apesar de existir 

uma grande quantidade de materiais educacionais presentes na Internet, em que tanto 

professores como alunos podem ir buscar esses conteúdos para o ensino, também essa 

quantidade faz com que o utilizador ao pesquisar sobre uma certa informação, se sinta 

confuso e não saiba fazer uma selecção que seja considerada pertinente. Para além 

disso, também o facto de não existir uma reutilização dos conteúdos que permita que o 

utilizador possa utilizar apenas parte de um conteúdo digital, e não o seu todo. Com o 

objectivo de ultrapassar essas dificuldades que se faziam sentir nos conteúdos de ensino 

digitais, foram criados os Objetos de Aprendizagem no século XX. 

Os Objetos de Aprendizagem começaram a ser vistos como recursos que não 

dependem de outros objetos de aprendizagem para fazerem sentido como para os 

autores Tarouco e Dutra (2007). Assim, a educação tem feito cada vez mais uso desses 

recursos, e apesar das dificuldades sentidas ainda por alguns docentes em fazer uso dos 

mesmos, cada vez mais a utilização deste tipo de conteúdos está em crescimento 

segundo Ramos, J. (2011). Ao longo de vários anos, várias foram as definições que 

surgiram para definir objetos de aprendizagem, e como é um conceito relativamente 

recente, cada autor expressa a sua definição consoante a sua interpretação, não 

existindo ainda uma definição universal sobre o conceito. Segundo Carneiro e Silveira 

(2014), foi a partir do ano 2000, que o termo Objeto de Aprendizagem (OA), foi adotado 

como forma de descrever materiais didáticos modulares que são desenvolvidos para 

apoiar o processo de ensino e aprendizagem. 

https://ieducacao.ceie-br.org/objetos-aprendizagem/#TAROUCO2007
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Hodgins foi o primeiro autor que trouxe uma das definições mais conhecidas e 

apoiadas sobre o conceito de Objetos de Aprendizagem. Segundo ele, estes objetos são 

como peças de um LEGO, que podem ser utilizadas de acordo com as necessidades e 

características únicas de cada aluno (Hodgins, 2002). Para o autor, estes objetos são 

vistos como unidades que podem ser agrupadas e reagrupadas de várias formas 

diferentes com o objetivo de produzir experiências de aprendizagem dinâmicas de forma 

fácil e simples. Desse modo, deu-se a construção da metáfora do LEGO visível na Figura 

4, que podem ser construídas  estruturas hierárquicas que vão indicar posteriormente 

uma alta granularidade. Todos os elementos vão poder ser reutilizados, e criar estruturas 

diferentes e independentes umas das outras.  

 

 
Figura 4 – Metáfora do Lego, Fonte: (Rodolpho, 2009) 

 

Segundo Wiley (2000), um objeto de aprendizagem é qualquer recurso digital que 

pode ser reutilizado para apoiar a aprendizagem. 

No artigo Carneiro e Silveira (2014) é apresentada uma metáfora diferente da 

apresentada por Hodgins, referindo assim a metáfora do átomo. Segundo Willey (2000), 

os objetos de aprendizagem são vistos como um átomo. Para ele, um átomo é um 

pequeno componente, que pode ser combinado e recombinado com outros átomos para 

formar uma molécula, ou seja, um todo maior. Logo os átomos são diferentes dos Legos 

pois (1) nem todo o átomo pode ser combinado com qualquer átomo; (2) os átomos só 

podem ser combinados em certas estruturas prescritas, dependentes de sua estrutura 

interna; e, (3) é necessário algum conhecimento específico para conseguir combiná-los e 

compor uma estrutura maior. Essas três condições apontam algumas das características 

esperadas de um objeto de aprendizagem. Para além destes dois autores bastante 

conhecidos no que diz respeito ao conceito de objetos de aprendizagem, também o 

Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), apresentou a sua definição 

através do seu grupo de trabalho Learning Object Metadata (LOM). Segundo este grupo, 

um OA é “qualquer entidade, digital ou não digital, que pode ser usada, reutilizada ou 
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referenciada durante a aprendizagem apoiada por tecnologia” (IEEE, 2002, p. 6). É uma 

definição mais ampla, que colocaria tanto um computador como uma imagem digital 

como OA da mesma categoria.    

Também podem ser definidos como qualquer recurso, suplementar ao processo 

de aprendizagem, que pode ser reutilizado para apoiar a aprendizagem. O termo objeto 

educacional (learning object) geralmente aplica-se a materiais educacionais projetados e 

construídos em pequenos conjuntos com vista a maximizar as situações de 

aprendizagem onde o recurso pode ser utilizado. A ideia básica é a de que os objetos 

sejam blocos com os quais será construído o contexto de aprendizagem (Tarouco, 2003; 

Mendes, Souza e Caregnato, 2004). 

Para Tarouco, Konrath, Carvalho e Avila (2006) é uma entidade, digital ou não-

digital, que pode ser usada, reutilizada ou referenciada durante o ensino com suporte 

tecnológico. Exemplos de ensino com suporte tecnológico incluem sistemas de 

treinamento baseados no computador, ambientes de aprendizagem interactivos, sistemas 

institucionais auxiliados por computador, sistemas de ensino a distância e ambientes de 

aprendizagem colaborativa. “Exemplos de objetos de aprendizagem incluem conteúdo 

multimídia, conteúdos instrucionais, objetivos de ensino, software institucional e software 

em geral e pessoas, organizações ou eventos referenciados durante um ensino com 

suporte tecnológico”. (IEEE, 2000: 2). 

Apesar de existirem tantas formas de denominar e conceptualizar os objetos de 

aprendizagem, todos os autores citados têm uma ideia em comum sobre este conceito. 

Os Objetos de Aprendizagem vêm se demonstrando como um recurso poderoso para o 

apoio do ensino, como também para a propagação da informação e conhecimentos. A 

sua popularização no mundo da Internet, permitiu que estes fossem mais rapidamente 

difundidos tanto por alunos como por professores, e ganhassem esta relevância que se 

faz notar atualmente.  

De acordo com Ferneda e dos Reis (2019), os recursos estimulam os alunos a 

desenvolverem habilidades intelectuais de pesquisa e investigação, pois o conteúdo não 

lhes é dado pronto. Isso os instiga a estarem mais concentrados e interessados em 

aprender. Estimulam a busca de informações sobre um assunto e relacioná-las com 

aquelas adquiridas em outros momentos. Dentro dos objetos de aprendizagem estão as 

imagens, vídeos, gráficos, textos, áudio, que são construídas através de várias 

linguagens que posteriormente vão ser reutilizadas. Estes podem ser usados sem seguir 

regras, e para se tornar um objeto de aprendizagem perfeito, este teria que ter um 



 16 

equilíbrio técnico e pedagógico e que pudesse ser frequentemente reutilizado e contribuir 

de maneira efetiva para a aprendizagem (Aguiar e Flôres, 2014). 

 

 

2.4.1. Características dos Objetos de Aprendizagem 

 Após ser realizada uma pesquisa sobre o conceito de Objetos de Aprendizagem, 

é importante ter em conta quais são as características únicas e distintas que um OA 

apresenta, e que características foram reunidas até agora sobre este conceito.  

 Segundo (Handa e Silva, 2003: 2) o Instructional Management System (IMS), 

consórcio de especificações dos fabricantes de softwares educacionais, consideram os 

Objetos de Aprendizagem com base na teoria de orientação a objetos, que é utilizada no 

desenvolvimento de sistemas computacionais, como sendo “um conjunto de rotinas e 

estruturas de dados que interagem com outros objectos.”, Não sendo uma definição 

como foi visto anteriormente por o Instituto de Engenheiros Eletrônicos (IEEE). Assim, 

estas duas organizações distintas fazem referência a um conjunto de características 

únicas e inquestionáveis dos objetos de aprendizagem, tal como: reutilização, 

portabilidade, modularidade, metadados e interactividade. 

• Reutilização : esta característica permite que os Objetos de Aprendizagem sejam 

utilizados de formas diferentes, em contextos diferentes e com objetivos 

diferentes. Estes podem ser usados por diversos cursos, com características 

distintas uns dos outros, em múltiplos propósitos e várias vezes; 

• Portabilidade: Um Objeto de aprendizagem pode ser executado em plataformas 

diferentes (sistemas operacionais), ou seja um OA pode ser transportado por 

várias plataformas; 

• Modularidade: Faz referência ao facto de um objeto de aprendizagem ser usado 

em conjunto com outros recursos e em diferentes contextos, este tem de estar 

colocado em módulos independentes e não sequenciais. Ou seja, um OA pode 

conter outros objetos de aprendizagem, e estar contido em um ou mais objetos ou 

em um ou mais cursos; 

• Metadados:  Está relacionado com dados sobre dados. É a descrição que é 

realizada para a catalogação, que obedece a padrões para a indexação, pesquisa 

e recuperação dos objetos, ficando disponíveis para várias plataformas. As 

informações são: título, autor, data, publicação, palavras-chaves, descrição, 

objetivos, características que mostram como, quando e por quem o objeto foi 

desenvolvido, armazenado e como está formatado. Os padrões de metadados 
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mais comuns são: Learning Object Metadata (LOM) da IEEE e o Sharable Content 

Object Reference Model (SCORM); 

• Interatividade: Está relacionada com a interação entre o aluno com o objeto, e 

este pode ser ativa ou não segundo a concepção do objeto. 

 

Para Tavares (2010), os objetos de aprendizagem apresentam como as principais 

características a granularidade e reusabilidade. Para ele estas características são as 

mais importantes, pois permitem que os objetos de aprendizagem de diversos autores 

possam ser colocados juntos uns dos outros. Estes são criados com o objectivo de serem 

utilizados múltiplas vezes sem uma ordem específica, e sim serem usados de forma livre 

e descomprometida. Ou seja, quanto mais vezes um objeto de aprendizagem puder ser 

utilizado em vários contextos, maior será a sua granularidade. Estes objetos apresentam-

se assim como um recurso importante no ensino e aprendizagem, que podem ser 

utilizados de inúmeras formas e apoiar a aprendizagem de forma dinâmica. Com este 

crescimento dos objetos de aprendizagem, estes tornaram-se grandes aliados para os 

professores e formadores, e podem tornar-se assim um suporte importante para a 

leccionação das matérias, e ao mesmo tempo levar os alunos a compreender melhor a 

informação. 

Para além de as duas organizações (IEEE e IMS) terem definido as 

características que o Objeto de Aprendizagem deve ter para ter considerado um Objeto 

de aprendizagem por completo, estas também fazem referência aos atributos principais 

que os OA devem possuir, tais como: 

• Flexibilidade: Os OA podem ser reutilizados sem manutenção, portanto serem 

flexíveis sendo construídos em módulos com início, meio e fim. Podem ser 

utilizados conhecimentos já escritos e consolidados; 

• Facilidade em atualizar: Os dados relativos ao objeto, ao estarem colocados no 

mesmo Banco de Dados, as alterações e atualizações são feitas de forma 

simples; 

• Customização: Os objetos podem ser usados em cursos distintos, pois estes são 

independentes; 

• Interoperabilidade: É a reutilização dos objetos não apenas em nível de 

plataforma de ensino, mas em nível mundial, pois o seu armazenamento é 

padrão; 



 18 

• Aumento da qualidade do ensino: Os Objetos ao serem reutilizados várias 

vezes vão permitir um aumento na qualidade do ensino, pois este ao longo do 

tempo é melhorado e consolidado; 

• Indexação e procura: A padronização dos objetos vai facilitar a procura por um 

determinado objecto em qualquer banco de objetos que esteja disponível. 

 

Muitos foram os autores que falaram e destacaram as características que um 

objeto de aprendizagem deve possuir. A maioria, faz referência às características 

relacionadas com a interatividade e re-usabilidade, mas apesar disso Nikolopoulos et al. 

(2012) tem uma abordagem relativamente diferente. Nikolopoulos et al. (2012) faz uma 

análise das características dos objetos de aprendizagem em relação à sua utilização nos 

cursos à distância, destacando a acessibilidade (especificação de metadados que 

permitam ser armazenados e referenciados em um banco de dados), reusabilidade (de 

forma a poderem ser usados em diferentes contextos) e interoperabilidade 

(independência do tipo de mídia em que foi produzido e dos diversos tipos de sistemas e 

gerenciamentos de conteúdo). Todas estas características podem ser primordiais para a 

eficácia do ensino. Atualmente, os professores encontram diversos conteúdos na 

Internet, que primordialmente são definidos como objetos de aprendizagem, mas a 

verdade é que esses conteúdos digitais são apenas conteúdos que podem ser usados no 

ensino e nada mais. Estes não são reaproveitados devido à falta de características 

importantes que um objeto de aprendizagem necessita de ter, uma delas a reusabilidade. 

Dessa forma fica impossível realizar alguma avaliação que tenha sido registada, 

comprometendo a eficácia do ensino de determinado aluno.  

 

 

2.4.2. Tipos de Objetos de Aprendizagem 

De acordo com Braga (2014), é possível identificar diferentes tipologias de conteúdos 

que podem ser integrados em OA: 

• Imagem: “de acordo com o Dicionário Aurélio on-line, imagem é a representação 

de uma pessoa ou coisa”. As imagens podem ser usadas para apoiar a 

aprendizagem; 

• Áudio: desde que uma faixa do espectro reservada ao som em contraposição ao 

vídeo pode ser considerada como um OA, desde que seja utilizado na 

aprendizagem; 
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• Vídeo: o vídeo que é uma gravação de imagens em movimento que resulta de 

uma imagem animada utilizado para a aprendizagem também é considerado um 

OA; 

• Animações: As animações são sequências de imagens individualmente 

concebidas, acompanhadas ou não de sons (HOBAN, 2009). As animações 

interativas são ferramentas didáticas valiosas no auxílio àqueles alunos com 

dificuldade de abstrair conceitos. Sendo assim, uma animação pode ser 

considerada como um OA. Através da animação o aluno que tem mais dificuldade 

em aprender conceitos, consegue fazê-lo de forma mais dinâmica e simples. O 

seu uso estimula processos cognitivos como percepção, memória, linguagem, 

pensamento e outros. Produzem ainda um ambiente lúdico para desenvolvimento 

da aula.  

Na Figura 5, é apresentada uma listagem dos vários tipos de animação existentes: 

 

Figura 5 - Tipos de animações (Hoban, 2009) 

 

• Simulação: É uma técnica de estudar o comportamento e as reações de 

determinados sistemas por meio de modelos, ou seja, são animações que 

representam um modelo da natureza e, devido a isso, podem ser muito utilizadas 
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como objetos de aprendizagem.  Sistemas computacionais para simulação 

auxiliam os desenvolvedores e pesquisadores, na medida em que permitem 

estudar o modelo em ambientes controlados, possibilitando a análise de itens tais 

como: a dinâmica do modelo, detalhes de sua estrutura, execução variada da 

simulação, alterando parâmetros de entrada para verificar os resultados obtidos 

etc. (Nascimento et al., 2013); 

• Hipertexto: Segundo o dicionário Michaeles on-line, um hipertexto é uma 

“organização da informação, no qual certas palavras de um documento estão 

ligadas a outros documentos, exibindo o texto quando a palavra é selecionada”. O 

hipertexto pode ser utilizado como objeto de aprendizagem; 

• Softwares: “são programas de computadores que permitem executar 

determinadas tarefas e resolver problemas de forma automática” (Pimentel; 

Braga, 2013). São bastante utilizados na aprendizagem;  

 

 

2.5. O Modelo SCORM  (Sharable Content Object Reference Model) 

Os metadados têm um papel muito importante quando o objetivo é a reutilização 

dos Objetos de Aprendizagem, deste modo foram definidos um conjunto de padrões que 

apoiam esta utilização dos OA e facilitam este processo. Como já foi referido 

anteriormente, a reutilização dos OA , é uma característica fundamental que um objeto de 

aprendizagem necessita de ter, pois é dessa maneira que podem ser utilizados em 

diversos contextos e se tornarem objetos independentes uns dos outros. Os metadados 

são importantes para a reutilização dos objetos de aprendizagem, que por sua vez vão 

apresentar um conjunto de informações sobre os mesmos, que estão inseridos numa 

base de dados administrada por os LMS com mecanismos de busca.  Para Tarouco, 

Fabre e Tamusiunas (2003, p.2), "objetos educacionais são mais eficientemente 

aproveitados quando organizados em uma classificação de metadados e armazenados 

em um repositório integrável a um sistema de gerenciamento de aprendizagem (Learning 

Management System)". Estes metadados, vão ser organizados numa base de dados de 

forma estruturada, que aumenta a sua quantidade constantemente, existindo assim a 

necessidade de estes recursos se transformem em conteúdos de aprendizagem 

reutilizáveis. 

Hoje em dia, é através das normas internacionais scorm que os objetos de 

aprendizagem são representados. Um dos modelos de referência mais conhecidos é o 

scorm, que através de os metadados existentes, vão estruturar um OA. Com a evolução 
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das tecnologias existiram diversas modificações a nível dos softwares utilizados, criando  

uma permissão para que os alunos, professores e produtores de conteúdo tenham fácil 

acesso aos objetos de aprendizagem. Este modelo incorpora  standards desenvolvidos 

por diferentes organizações num modelo único. Para (ADL, 2004: 5), O scorm não é um 

padrão, e sim um modelo de referência, o que significa que ele é um conjunto unificado 

de recomendações para conteúdos e serviços de e-learning. “Este modelo de referência 

sugere quais são os serviços  necessários para cursos e treinamentos on-line via Web, 

como esses serviços podem ser ‘empacotados’, quais padrões existentes devem ser 

aplicados, e também a forma como esses padrões devem ser utilizados.” A utilização do 

formato scorm é mais plausível em ambientes computacionais que fazem uso da Web, 

em que as várias tecnologias se encontram constantemente em expansão, e para além 

disso também vai permitir que num ambiente de redes de computadores estejam ou não 

conectados à internet exista uma disponibilização dos OA.  

Foi criado pelo Consórcio ADL (Advanced Distributed Learning), que realizou a 

sua estruturação, e que tinha como objetivo principal utilizabilidade, acessibilidade, 

interoperabilidade e durabilidade dos objetos de aprendizagem. Os OA, através deste 

padrão podem ser utilizados em múltiplos contextos, em diferentes plataformas, e serem 

modificados com facilidade. Assim, este modelo tem uma preocupação significativa com 

o conteúdo, como este é estruturado, com a navegação, e mais importante localizar as 

ações do aluno dentro do AVA (ambiente virtual de aprendizagem), quando este interage 

com os OA. Segundo a ADL é baseado no padrão IMS para armazenamento de pacotes 

de conteúdos de OA. Cada pacote ou OA é representado por um documento em XML 

(extensible markup language) denominado “imsmanifest.xml”. Este documento descreve 

os itens de um conjunto de conteúdos, como a localização das páginas HTML, imagens e 

os metadados do curso (ADL, 2008). Desta forma a reutilização do conteúdo torna-se 

essencial para o bom funcionamento de um OA, e traz inúmeras possibilidades que vão 

resultar desta fácil reutilização.    

No Artigo “Objetos de Aprendizagem: a sua (des) construção rumo a um produto 

de qualidade”, Oliveira (2015), faz referência ao modelo scorm, como um modelo que 

permitiu unificar as especificações e normas essenciais para conteúdos de eLearning, 

tecnologias e serviços. Esta norma e as suas aplicações têm um papel fundamental, e 

são essenciais para darem um suporte às organizações no sentido de darem a 

possibilidade de as mesmas fazerem uso das tecnologias de aprendizagem. Houve, e há 

uma facilidade de cada vez mais as organizações fazerem uso deste tipo de tecnologia e 
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debruçaram na construção de futuros ambientes de aprendizagem com recurso aos 

objetos de aprendizagem.  

 

 

2.6. Metadados 

Os metadados têm um papel fundamental na criação de objetos de aprendizagem, 

destacando-se na forma como os objetos de aprendizagem são apresentados e geridos. 

Na área educacional, os metadados podem mesmo comprometer a acessibilidade dos 

objetos de aprendizagem com o objetivo de serem utilizados não só por uma pessoa, 

mas por uma diversidade delas. Segundo a opinião de  Silva e Silva (2006), no artigo 

escrito por Silva, Café e Catapan (2010), os metadados  representam a informação 

estruturada que descreve, explica e torna possível localizar e recuperar os OA, ou seja a 

sua função seria promover a sua identificação, e facilitar a partilha  a integração, a 

utilização, a reutilização, o gerenciamento e a recuperação dos OA de maneira mais 

eficiente. Os metadados vão atuar como organizadores e facilitadores na recuperação 

dos objetos de aprendizagem. Já para Marchi e Costa (2004), " os metadados podem ser 

comparados a um sistema de rotulagem que descreve o recurso, seus objetivos e 

características, mostrando como, quando e por quem o recurso foi armazenado, e como 

está formatado". Várias são as definições que são feitas relativamente a este conceito, 

mas todos os autores fazem referência ao facto de que os metadados são essenciais na 

criação de objetos de aprendizagem. São os metadados que permitem que um 

determinado OA seja acessível para todas as pessoas e que futuramente o mesmo possa 

ser reutilizado em diferentes ambientes. É essencial seguir um determinado conjunto de 

regras neste processo, de forma a que o processo seja bem feito e realizado com 

sucesso sem falhas, para assim criar um OA de qualidade.  

 

Segundo Silva (2006), existe um conjunto de padrões a criar tais como: 

• Permitir aos estudantes e professores a pesquisa, avaliação, aquisição e a 

utilização de OA; 

• Permitir o compartilhamento e troca de OA; 

• Permitir o desenvolvimento de OA em unidades que possam ser combinadas e 

decompostas de forma gerenciável; 

• Permitir a composição de lições personalizadas para aprendizes em particular; 

• Possibilitar que organizações educacionais, públicas ou privadas, possam 

distribuir conteúdo educacional de forma padronizada; 
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• Prover pesquisas que suportam o compartilhamento de recursos/objetos; 

• Definir um padrão simples e extensível a vários domínios; 

• Dar suporte de segurança necessária para autenticação e distribuição de OA. 

 

 

2.7. Tecnologias/software para a criação de OA 

Nos dias de hoje, é de referir que a autonomia dos autores na criação de 

conteúdos é significativa e que existe uma evolução neste ramo. Os formadores já não 

precisam de recorrer a uma equipa que ajude na produção dos conteúdos, mas sim estão 

possibilitados a desenvolverem o seu próprio conteúdo. Para o desenvolvimento desta 

tarefa, os autores recorrem a ferramentas que lhes permitem criar de forma autónoma e 

livre, existindo ainda existe alguma controvérsia neste ramo. Apesar de existirem 

inúmeras ferramentas de produção e conteúdo, ainda existem algumas dificuldades que 

se fazem sentir, tal como a complexidade dessas ferramentas que por vezes podem não 

estar acessíveis ao formador. A web está muito presente na vida de alunos e formadores, 

muitos destes não têm competências ao nível de criar o seu próprio site e conteúdo on-

line, como também publicar conteúdo próprio na web. Assim, é fundamental a criação de 

softwares que ajudem os formadores e alunos na criação de conteúdos que auxiliem no 

ensino.  

É de notar, que quanto mais uma ferramenta é acessível a nível da complexidade 

do software, também acresce algumas barreiras quando o tema é criatividade. Esta 

dualidade tem sido uma desvantagem relevante no desenvolvimento de conteúdos, em 

que muitas ferramentas existentes exigem uma formação prévia do formador na sua 

utilização. Existem inúmeras ferramentas de acesso livre, mas é importante realçar que 

se dividem em duas categorias: As ferramentas que necessitam de uma formação prévia, 

e as ferramentas que não necessitam de uma formação prévia. Em relação à primeira 

categoria podemos referir ferramentas como: Authorware, Toolbook, Director, 

Dreamweaver, etc. Este tipo de ferramenta é mais complexa e necessita de uma 

aprendizagem prévia por parte dos formadores, o que por vezes pode tornar-se menos 

acessível e de fácil manuseamento. Já as ferramentas da segunda categoria, permitem 

uma desenvoltura  a nível de uso e destreza por parte do formador, facilitando desta 

forma o seu manuseamento, não requerendo uma formação prévia da mesma. Duas 

ferramentas que não necessitam de uma utilização prévia do formador e que sem dúvida 

facilitam a criação de conteúdos são: exe-learning e a xerte. São duas ferramentas que 
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seguem a norma scorm, que vamos abordar nas secções seguintes e esclarecer quais as 

suas funcionalidades e em que consistem neste mundo dos objetos de aprendizagem. 

 

 

2.7.1.  eXeLearning 

A ferramenta eXeLearning foi originalmente desenvolvida na Nova Zelândia em 

2007, e é considerada uma  ferramenta simples, criada com o objetivo primordial de criar 

conteúdos com a finalidade de potencializar o ensino de aprendizagem. Permite gerar 

conteúdos interativos no formato em XHTML ou HTML5, e permite ainda criar páginas 

navegáveis que incluem texto, atividades interativas, imagens, etc. Esta possui um 

ambiente de criação que facilita professores e alunos no desenvolvimento e publicação 

de material de ensino na web, sem a necessidade de estes se tornarem programadores, 

ou possuírem conhecimento nesta área.  É composto por uma interface intuitiva e de fácil 

manuseamento, que possibilita aos formadores a publicação de objetos de aprendizagem 

na web, e oferece ainda recursos profissionais. Os utilizadores desta ferramenta têm a 

capacidade de criar diversos conteúdos, e seguidamente exportar os mesmos em xhtml, 

pois a sua utilização é open-source, como em outros diferentes formatos digitais. Para 

além de todas estas características da ferramenta eXeLearning, é importante referir que é 

uma ferramenta offline, não exige ao utilizador a sua conectividade com as redes e 

disponibiliza vários recursos chamados idevices. Cada idevices é uma coleção de 

unidades estruturadas que descrevem o conteúdo de aprendizagem. Atualmente a 

maioria dos sistemas exige uma conectividade, e caso haja essa ausência torna-se 

problemático para a criação e publicação de conteúdo. Os utilizadores têm ainda a 

possibilidade de visualizar o conteúdo criado, e também como esse conteúdo vai ser 

apresentado quando estiver finalizado. Na Figura 6, é representado a interface do 

programa eXe-learning. 
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Figura 6 - Interface do eXeLearning 

 

 

2.7.2. Xerte 

A ferramenta Xerte é uma ferramenta desenvolvida pela Universidade de 

Nottingham, e já foi premiada várias vezes com prémios nacionais e internacionais. É um 

software que é distribuído sob a licença GNU public license, e é utilizado para a criação 

de conteúdos de aprendizagem. Estes conteúdos podem ser apresentados de duas 

formas distintas, tais como: tópicos ou sequenciais. Para a utilização desta ferramenta, os 

utilizadores necessitam de ter algumas bases de programação, mas o programa também 

apresenta um assistente destinado aos utilizadores menos experientes neste ramo. Desta 

forma, este programa vai exigir uma empenho maior por parte dos seus utilizadores mas 

que ao mesmo tempo, permite um desenvolvimento rápido e fácil dos conteúdos de 

aprendizagem. Existe a possibilidade de utilização de ícones, que tem como finalidade 

auxiliar o utilizador que quer evitar  a programação. Proporciona uma flexibilidade na 

produção dos objetos de aprendizagem, tanto a criação de elementos estáticos como 

texto e imagens, e também elementos multimédia como os vídeos. Quando se chega ao 

fim da criação de um documento Xerte, é criado um ficheiro scorm no formato flash. 

Na Figura 7, é representado a interface do programa xerte. 
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Figura 7 - Interface do xerte 

 

2.7.3. Comparação entre as duas ferramentas (Xerte e eXeLearning) 

 As ferramentas apresentadas para a criação de conteúdos educativos no formato 

scorm ajudam os seus utilizadores, tanto professores como alunos a criarem os seus 

próprios conteúdos de e-learning. Estas duas ferramentas, apresentam o mesmo 

objetivo  e possuem aspectos em comum, com também funcionalidades da produção de 

objetos de aprendizagem que posteriormente serão colocados on-line nas páginas web. 

Motivam a criatividade dos seus utilizadores, e promovem a interatividade que é sem 

dúvida um ponto a destacar no desenvolvimento e conquista na educação à distância. 

Ambas apresentam autoria gratuita e são ambas ferramentas de autoria offline, que 

permitem ao seu utilizador a utilização do programa sem acesso à Internet. Para além de 

possuírem pontos em comum, também apresentam algumas diferenças entre ambas.  

Podemos fazer referência à facilidade de utilização, em que o eXeLearning 

apresenta mais facilidade de uso, instalação, enquanto que por outro lado o Xerte vem 

com recursos e modelos que tornam a ferramenta menos fácil de uso relativamente à 

eXeLearning. Por outro lado o Xerte apresenta mais recursos para oferecer aos seus 

utilizadores do que o eXeLearning, contudo a sua instalação é relativamente mais 

complexa. Normalmente a ferramenta eXeLearning é mais sugerida a utilizadores 

iniciantes devido à sua facilidade de utilização. 

 

 

2.8. Conceito de Stock Split (Desdobramento de ações) 

No dia 29 de Outubro de 2020, a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) aprovou a Recomendação sobre Literacia 
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Financeira, que tem por objetivo apoiar governos, autoridades públicas e outros 

stakeholders relevantes na definição, na implementação e na avaliação de estratégias 

nacionais de literacia financeira. Com objetivos semelhantes, foi publicado pelo grupo de 

trabalho sobre standards, implementação e avaliação da International Network on 

Financial Education (INFE) da OCDE. Neste documento, são apresentados princípios e 

recomendações em três grandes áreas: Conceção de estratégias nacionais de educação 

financeira; Desenvolvimento de programas de educação financeira em áreas específicas, 

como poupança, investimento, planos de pensões, crédito e seguros; Implementação de 

estratégias nacionais e de programas de educação financeira.  

Segundo a OCDE a literacia e a inclusão financeira, aliadas a uma adequada 

regulação e proteção do consumidor, são fundamentais para aumentar a resiliência 

financeira e o bem-estar da população. Posto isso, no âmbito deste enquadramento das 

melhores práticas segundo a OCDE, surgiu a base de justificação do interesse por este 

tipo de tema, tendo a empresa (Learning2Trading) no âmbito da qual esta dissertação foi 

realizada, considerado ser particularmente relevante explorar o tema  “stock split”. O 

stock split (desdobramento de ações), é um processo efetuado por uma empresa cotada 

em bolsa e que consiste no aumento do número de ações, com a finalidade de reduzir o 

preço da cotação das suas ações. 

No mercado financeiro, este conceito está cada vez mais presente, devido à sua 

utilização mais decorrente. A literatura aborda vários cenários, para perceber melhor este 

procedimento utilizado por diversas empresas cotadas, e que tem um impacto relevante 

nos mercados financeiros. Apesar da frequente utilização deste conceito, ainda não se 

pode afirmar que é um tema de domínio comum. Empresas como a Apple e a Tesla, 

colocaram em prática em 2020 o “stock split'', na expectativa que tal procedimento 

trouxesse vantagens para as mesmas. Segundo (Rudnicki, 2012), este método pode 

também ser usado como uma ferramenta que permite colocar o preço das ações num 

determinado intervalo de negociação, permitindo, a negociação a um preço mais reduzido 

para que pequenos investidores se sintam atraídos por títulos que talvez não tivessem 

interesse em adquirir, caso estes estivessem a um preço mais elevado. 

Existem inúmeros estudos sobre este tema mas com visões bem distintas, assim, 

no âmbito do presente trabalho, o conceito “stock split” vai ser o tema principal, e é 

explorado de forma a agregar mais conhecimento. Inicialmente, é importante tentar 

compreender de que forma é definido segundo alguns autores. Para Vieira & Procianoy 

(1998), “stock split” ou desdobramento de ações, é o processo pelo qual a empresa 

divide as suas ações, distribuindo-as proporcionalmente aos seus atuais proprietários. 
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Isto não altera a distribuição dos recursos nas contas do patrimônio líquido da empresa, 

apenas há um aumento do número de ações que representam do capital social da 

empresa e uma correspondente redução no valor nominal das ações. Já para Seguro, 

(2018), um “stock split” é uma medida adotada por empresas, cujo capital está titulado 

por ações, onde este número de ações aumenta, apesar da manutenção do valor do 

capital social. Na prática, significa que o valor do capital social vai, agora, ser distribuído 

por um número maior de ações e, consequentemente, o valor das ações será ajustado de 

forma a que cada uma terá um valor inferior ao original.   

De forma a explicar melhor este conceito, é apresentado um pequeno exemplo:  

Se uma empresa tem uma capitalização de mercado de 50 milhões de euros, cada ação 

vale 100 euros e têm 200 ações, então um stock split de 2-para-1 vai aumentar o número 

de ações para 400. O valor do  investimento vai continuar igual em 20 mil euros, mas 

agora vai ter o dobro das ações que tinha antes, e cada uma delas passa a valer metade. 

O valor da empresa continua em 50 milhões de euros. 

O desdobramento de ações ou “stock split”, ocorre sempre que uma empresa 

decide dividir suas ações de acordo com uma determinada proporção. Isso significa que 

as empresas aumentam a quantidade de ações emitidas em bolsa, e consequentemente 

o preço por ação diminui. No entanto, este desdobramento de ações não adiciona 

qualquer valor acrescentado à empresa, pois a sua capitalização em bolsa não se altera, 

ou seja, o valor total das ações mantém-se. As relações de desdobramento mais comuns, 

são de 2 para 1 ou 3 para 1, o acionista por cada ação que é detida passa a ter 2 ou 3 

respetivamente de acordo com a proporção definida para o desdobramento.  

Este método requer a autorização prévia do regulador financeiro e é importante 

fazer referência aos motivos que levam a realizar este tipo de procedimento, que estão 

associados ao facto de as empresas procurarem maior liquidez e acontece quando o 

valor das ações está muito elevado para os pequenos investidores. Os mercados 

financeiros têm cada vez mais liquidez, e o "stock split" tem tido um papel fundamental no 

funcionamento dos mesmos. Atualmente é cada vez mais notório que as empresas 

apostam claramente em maximizar os níveis de liquidez das suas ações.  Para Brennan e 

Copeland (1988), as divisões são caras, porque o elemento de custo fixo das comissões 

de bolsa aumenta os custos de negociação unitário de ações com preços baixos. Se o 

número de acionistas aumentar após a divisão, então o volume de negociação aumenta. 

Já em Wall Street é referida uma explicação para estas divisões, apontando que estas 

criam mercados “mais amplos”. O stock split” é sem dúvida uma prática que trouxe 
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inúmeras vantagens às empresas, e que beneficia sem dúvida o desenvolvimento das 

mesmas. 

Para Lakonishok & Lev (1987), as empresas que efetuaram “stock splits”, 

assistiram a um crescimento mais rápido do valor após a divisão das ações e que um 

aumento da valorização também ocorreu após o anúncio da operação. 

 

 

2.8.1. Vantagens do Stock Split 

Segundo Investi na Bolsa (2014). Stock Split – O que é? Quais as Vantagens? Acedido 

em: https://www.investinabolsa.com/o-que-e-stock 

split/?fbclid=IwAR2dXEIyFfkFHfU9eTiUyamK6S4IeprprvD2vXXobwrMeO1GEe6YgF7qHI

A, o “Stock Split” agrega um conjunto de vantagens e benefícios para as empresas, que 

são: 

• Ações mais atrativas – Quando o preço das ações valoriza, alguns investidores 

sentem que o preço é demasiado alto para comprar estas ações, ou os pequenos 

investidores podem pensar que são inacessíveis. Ao fazer o “stock split”, o preço 

de cada ação é menor e torna-se mais atraente. Apesar do valor da empresa não 

diminuir, ações com um preço mais baixo podem afetar a maneira como os 

investidores olham para essas ações e vai incentivar ao aparecimento de novos 

investidores. 

• Mais liquidez para o mercado – Com um maior número de ações em circulação, 

existe mais liquidez disponível no mercado. Isso quer dizer que, comprar e vender 

ações torna-se mais fácil. 

• Menor investimento – Muitos pequenos investidores diversificam o seu 

investimento a atribuir, por exemplo, 5 mil euros, ou outro valor, para cada vez 

que comprar ações. Desta forma, se cada ação vale 600 euros e só quer investir 

1000 euros, isso significa que só irá conseguir comprar uma ação ou teria que 

investir 1200 euros, para compensar o investimento. Se a empresa realizar um 

“stock split” de 6-para-1, as ações vão estar mais atrativas e assim poderá investir 

1000 euros para comprar 10 ações. 

 

 

2.8.2. Liquidez 

Após uma definição do conceito “stock split”, é necessário ter em conta o tema 

liquidez que está tão presente quando este conceito é abordado.  A teoria à volta deste 

https://www.investinabolsa.com/o-que-e-stock-split/?fbclid=IwAR1n10TA6L7_XcqELA-g9iIfPmfyWI9g9Pblc5HkTl0l7VUUVxDqYb8iEvM
https://www.investinabolsa.com/o-que-e-stock%20split/?fbclid=IwAR2dXEIyFfkFHfU9eTiUyamK6S4IeprprvD2vXXobwrMeO1GEe6YgF7qHIA
https://www.investinabolsa.com/o-que-e-stock%20split/?fbclid=IwAR2dXEIyFfkFHfU9eTiUyamK6S4IeprprvD2vXXobwrMeO1GEe6YgF7qHIA
https://www.investinabolsa.com/o-que-e-stock%20split/?fbclid=IwAR2dXEIyFfkFHfU9eTiUyamK6S4IeprprvD2vXXobwrMeO1GEe6YgF7qHIA
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tema, tem sido alvo de muita atenção devido à relação direta que a “liquidez” tem com o 

“stock split''. Apontam a maximização da liquidez como um dos principais fatores para  a 

maximização do valor das empresas no mercado, existindo diversas definições de vários 

autores diferentes para o conceito de liquidez. Segundo Hicks (1962), a liquidez é o 

imperfeito "dinheiro" das notas de curtíssimo prazo. Para (Liu, 2006; Pástor & 

Stambaugh, 2003, entre outros) a liquidez tem sido definida como a capacidade de 

negociação de grandes quantidades de forma rápida a um baixo custo e com impacto 

reduzido nas variações de preço. O preço da liquidez é o desconto causado pelo 

"incômodo" de investir no curto prazo em contas que geralmente não são aceitáveis. É 

um conceito complexo e que apresenta inúmeras características impossíveis de medir, 

sendo um conceito que não é diretamente observável e possui vários aspetos que não 

podem ser analisados através de uma única medida (Amihud, 2002).  Através de vários 

estudos relacionados com este conceito, foi possível verificar que a liquidez conduz a 

diferentes teorias no que toca à relação que tem com o “stock split''.  

Ao ser realizado um “stock split”, é esperado por os administradores das 

empresas que seja verificado um aumento da liquidez dos títulos, traduzido por uma 

redução dos “bid-ask spreads”, e consequentemente uma redução do prémio de liquidez 

e ainda rentabilidades anormais positivas (Baker & Powell, 1992; Farinha & Basílio, 2006; 

Huang et al., 2009; Mehta, Yadav, & Jain, 1999). Nem sempre se verifica este fenómeno, 

o que abre espaço para outros autores proferirem a sua teoria quanto a este tema. 

Copeland (1979), Lamoureux & Poon (1987), Desai (1998) e Huang et al. (2013), 

encontram evidência empírica de uma redução da liquidez e de uma tendência de 

aumento dos custos de negociação após os eventos de “stock split”. Já por outro lado 

Dennis (2003), Goyenko et al. (2006), Huang et al. (2009) e Lin et al. (2009), encontraram 

evidência empírica de um aumento da liquidez e de uma redução da incidência de não 

negociação após os “stock splits”. Muitos são os estudos realizados relativamente ao 

impacto da Liquidez quando aplicado o “stock split”, relativamente ao que acontece em 

Portugal. Alves & Alves (2001) e Farinha & Basílio (2006), identificam a existência de 

uma ligação entre os “stock splits” e a liquidez, através do turnover, é verificada uma 

tendência de aumento do número de negociações.  

 

 

 

 



 31 

3. Metodologias para o desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem 

No artigo Braga, Dotta, Pimentel e Stransky, (2012), é referido o facto de a 

produção de um Objeto de Aprendizagem ser bastante complexa, pois envolve a 

participação de uma equipa multidisciplinar, composta por pedagogos, desenvolvedores, 

designers gráficos e especialistas de área. Esses profissionais devem interagir de modo a 

atingir os objetivos tanto tecnológicos quanto pedagógicos desses produtos (Bond et al., 

2008). Anteriormente, foram referidas as características em que um objeto de 

aprendizagem necessita de ter para ser considerado um “bom” objeto de aprendizagem, 

e estas características estão diretamente relacionadas com as metodologias que vão ser 

apresentadas. Assim, o uso de metodologias é extremamente importante quando se fala 

da criação de um objeto de aprendizagem, pois a ausência de uma metodologia pode 

comprometer todo o processo da criação. Criar objetos de aprendizagem que não sejam 

reutilizáveis e posteriormente ineficazes na sua utilização, é algo que não é aceite, 

quando o assunto é criar objetos de aprendizagem produtivos. O facto de se adotar uma 

metodologia mais adequada, permite que seja construído um objeto de aprendizagem 

com um conjunto de características desejáveis e necessárias para uma boa criação, e 

quantas mais características qualitativas um objeto de aprendizagem tiver, maior é a 

possibilidade de este ser reutilizado mais tarde, permitindo assim um ensino de maior 

valor e qualidade. Certamente ainda existem várias dificuldades no que diz respeito à 

reutilização dos objetos de aprendizagem, o que por vezes compromete o ensino. 

Ao longo do tempo, várias empresas e instituições se dedicam ao 

desenvolvimento de metodologias para a construção de objetos de aprendizagem. 

Existem vários tipos de metodologias, e cada uma com a sua importância. Existem as 

que estão relacionadas com desenvolvimento de conteúdo didático-pedagógico, que 

foram criadas por profissionais da educação e contém uma abordagem mais pedagógica, 

deixando de lado uma abordagem mais técnica e que ao mesmo tempo não levam em 

conta as características que os objetos de aprendizagem possuem. Ao contrário das 

metodologias referidas anteriormente, existem ainda outras metodologias que são 

destinadas ao desenvolvimento de softwares, ligando dessa forma a parte mais técnica e 

deixando de lado o aspecto pedagógico. Para além destas, ainda existem as 

metodologias que foram desenvolvidas especificamente para os OA, que por sua vez 

ainda contém várias falhas tanto na questão técnica como na pedagógica e qualidade. 

Todas estas metodologias têm um papel fulcral na construção de OA, e apesar de 

existirem várias, ainda existe uma ausência significativa de novas metodologias. 
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3.1. Metodologias Analisadas 

Depois de alguma pesquisa relativa às metodologias relacionadas com o tema de 

investigação, vários foram os resultados distintos que foram obtidos, e houve uma 

diferenciação significativa entre as várias metodologias apresentadas. Assim, depois de 

uma avaliação, foi notado que uma das metodologias mais interessantes e oportuna de 

mencionar na presente dissertação, é a metodologia criada por Oliveira et al. (2001). 

Segundo os  mesmos, existe a referência à colaboração na produção de materiais que 

auxiliam no desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem. 

Entre eles estão referenciados os Mapas Conceituais, Mapas Navegacionais e 

Storyboards. Através de um estudo de caso, estes autores abordam os objetos de 

aprendizagem e a sua relação com o ensino de conteúdos e ciências. Para a elaboração 

de aplicativos educacionais, são mencionadas várias teorias de diversos autores. 

Segundo a visão de  Vaughan (1993) “na primeira etapa, os desenvolvedores devem 

definir a ideia do projeto; na segunda etapa, devem concretizar o desenvolvimento do 

Storyboard; a terceira diz respeito à produção da ideia; a quarta fase aborda a avaliação 

sobre o que foi produzido na fase anterior; e a quinta e última fase implica em distribuir a 

aplicação produzida, caso seja elaborada a fim de ser comercializada.” 

Já para Johnson (1992), faz sentido existirem apenas três fases para a 

elaboração de um aplicativo educacional: “(1) definição; (2) desenvolvimento; e (3) 

Avaliação/Manutenção;”. Para Costa (1998), a valorização da pós-implementação é 

fundamental, algo que não é tão relevante para os autores citados anteriormente.  Apesar 

de pontos em comum que são apresentados por inúmeras metodologias de autores 

diversificados, existe sempre diferenças entre as mesmas que comprometem todo o 

processo de desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem.  

 

Na metodologia recursiva apresentada por Oliveira et al. (2001), estão presentes 

oito fases, tais como: 

  Etapas 1 e 2: “dizem respeito à escolha do conteúdo abordado e análise de 

conhecimentos prévios.” 

 Etapas 3, 4 e 5: “representam a elaboração de produtos que roteirizam a 

implementação dos OA, tais como: Mapas Conceituais, Desenvolvimento de Diagramas 

de Fluxo e Storyboard”. 

 Etapa 6: ”é desenvolvida a midiatização do objeto de aprendizagem”. 

 Etapa 7: "Elabora-se toda a documentação necessária para a utilização do OA”.  
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 Etapa 8: “A última fase refere-se à utilização do OA e respetiva avaliação e 

manutenção “. 

Comparativamente às restantes metodologias de outros autores analisadas no 

artigo em questão, podemos referenciar uma tabela presente no mesmo, em que esta faz 

referência às características de cada metodologia de vários autores, comparativamente 

com a metodologia desenvolvida por Oliveira et al (2001), representado pela Figura 8. 

 

Figura 8 - Fases das metodologias de desenvolvimento de aplicações educativas 

,Oliveira et al. (2001). 

 

Esta metodologia tem em atenção um conjunto de etapas, e principalmente 

venera a contemplação dos aspectos computacionais e educacionais, de interface e 

colaboração. Permite uma correção contínua ao longo de todo o processo, e o produto 

não é desenvolvido todo de uma só vez, mas sim em partes de software. A metodologia 

colaborativa de objetos de aprendizagem, vai facilitar a interação entre os membros da 
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equipa que se formam, e posteriormente promover a colaboração de várias equipas 

segundo Oliveira et al. (2001), representado pela Figura 9. 

 

 

Figura 9 - Fluxo da metodologia de desenvolvimento de um AO, (Amaral, Oliveira, e 

Bartholo, 2010). 

 

 A metodologia em questão é caracterizada pela sua abordagem evolutiva, e 

também a reformulação constante ao longo de todo o processo, o que vai permitir a 

melhoria de tarefas que vão sendo realizadas. Segundo Oliveira et al. (2001)  no seu 

artigo, é feita uma  referência à seguinte frase: “Estas alterações devem ser incorporadas 

ao ciclo de vida do desenvolvimento, estabelecendo assim, uma inter-relação circular 

entre as etapas distintas do ciclo de concepção e desenvolvimento de um OA.” Recorre-

se à criação de um mapa conceitual e define-se como o objeto de aprendizagem vai ser 

estruturado, de seguida é realizado o storyboard, que apresenta um papel muito 

importante na implementação de um Objeto de Aprendizagem, pois vai permitir que a 

equipa tenha um visão clara de como vai ser o mesmo. Toda uma equipa participa no 

desenvolvimento dos OA, desde a área técnica, pedagógica e de designer, todos 

contribuem para que este processo seja criado e aperfeiçoado ao longo do tempo. A 

comunicação, e facilidade de contacto entre membros da equipa é fulcral para incentivar 

todo o trabalho neste tipo de metodologia colaborativa, como também a reutilização dos 

OA por parte dos professores.   
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3.2. Metodologia adotada 

Para guiar todo o processo de pesquisa, é aplicada uma metodologia que vá ao 

encontro do objetivo desta investigação. Nesta fase é importante ter em conta uma 

metodologia que de certa forma respondesse às seguintes questões: “Qual a melhor 

metodologia a utilizar nesta investigação? Qual  a melhor abordagem para a construção 

de conteúdos modulares/objetos de aprendizagem para a empresa Learning 2 Trading?”. 

 A metodologia adotada ao longo de toda esta investigação é a metodologia 

descrita por Oliveira et al. (2001) analisada anteriormente. De várias metodologias 

analisadas com o objetivo de chegar à mais adequada, sem dúvida a metodologia 

referida é mais completa, pois abrange todas as etapas que são relevantes no processo 

de criação e de validação dos objetos de aprendizagem. 

  É caracterizada por ser uma metodologia colaborativa, pois possibilita a existência 

de ambientes onde a comunicação, a troca de ideias entre todos os colaboradores e 

ainda a tomada de decisões por parte dos mesmos. Esta metodologia tem em vista a 

reutilização dos Objetos de Aprendizagem, algo que sem dúvida tem de estar presente 

nesta investigação, sendo essa característica uma das mais importantes no campo do 

tema em questão. Ao longo de toda a metodologia, tem de ser realizadas as oito fases 

diferentes, cada uma com o seu propósito especial e dominante. Conjuntamente com a 

empresa Learning2Trading, a realização desta investigação passa por existir uma 

comunicação forte e disponível por parte de todos os intervenientes. Para além disso, 

também a reutilização dos objetos é algo bastante relevante nesta investigação e em 

todo o processo, pois o objetivo final passa por existirem vários Objetos de Aprendizagem 

criados com a finalidade de serem reutilizados por parte da empresa, e que sejam 

dispostos de forma independente uns dos outros. 

Segundo a metodologia escolhida ao problema concreto desta investigação, são 

apresentadas e reformuladas as oito fases existentes do processo (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Representação das etapas do trabalho a realizar tendo consideração a relativas à 

metodologia escolhida e utilizada 

Etapas Oliveira et al. (2001) Metodologia Utilizada 

 

1 e 2 

Escolha do conteúdo abordado e 

análise de conhecimentos prévios 

 

A empresa Learning2Trading decide que 

tipo de OA quer criar 

 

3, 4 e 5 

Elaboração de produtos que roteirizam 

a implementação dos OA 

 

Criação de um roteiro do conteúdo a criar 

pela empresa L2T 

 

6 
Desenvolver a midiatização do objeto 

de aprendizagem 

 

Implementação e desenvolvimento do OA 

criado 

 

7 

Elaborar a documentação necessária 

para a utilização do OA 

 

Criação da documentação relativa a todos 

os detalhes do OA, incluindo o seu 

relacionamento com outros OA já 

existentes ou criar posicionamento do OA 

criado segundo uma hierarquia 

 

8 
Utilização do OA e respetiva avaliação 

e manutenção 

 

Avaliação do OA criado por parte da 

empresa, e realização de eventuais ajustes 

possível alteração 

 

 

 Etapas 1 e 2: Inicia-se a escolha do conteúdo a analisar por parte da empresa 

Learning2Trading, e é transmitida a ideia que a mesma possui sobre o conteúdo a criar. 

A empresa toma a decisão do tipo de objeto de aprendizagem que quer criar. 

 Etapas 3, 4 e 5: Estas etapas representam a elaboração de produtos que 

roteirizam a implementação dos OAs, tais como: Mapas Conceituais, Desenvolvimento de 

Diagramas de Fluxo e storyboard. Nestas fases dá-se a criação de um roteiro do 

conteúdo a criar, para posteriormente ser analisado por parte da empresa 

Learning2Trading, e alterado caso necessário, sendo assim um momento colaborativo 
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entre os intervenientes. Esta fase é importante para definir, e ter uma visão de como 

ficará o produto final. 

 Etapa 6: É desenvolvida a mediatização do objeto de aprendizagem, ou seja é 

feita  a implementação do objeto de aprendizagem criado e o seu desenvolvimento. 

 Etapa 7: Nesta fase elabora-se toda a documentação necessária para a utilização 

do OA. Aqui a empresa visualiza a documentação sobre as características do objeto de 

aprendizagem a utilizar e existe um processo hierárquico, em que estes objetos devem 

ser posicionados de acordo com a vontade da empresa. 

 Etapa  8: Já a última fase se refere à utilização do OA para avaliação e 

manutenção Oliveira et al. (2000). Nesta fase dá-se a finalização de todas estas etapas, e 

é onde finalmente o objeto de aprendizagem vai ser utilizado e de seguida sofre uma 

avaliação e manutenção por parte da empresa. Estes vão sofrendo várias alterações ao 

longo do tempo, de forma a sofrerem uma atualização pois são independentes uns dos 

outros, algo que facilita este processo. 

 

 Pode-se considerar a metodologia utilizada como uma metodologia mista, pois 

apresenta um diagrama com as várias fases que este processo exige. Segundo Creswell 

(2007, p.27), a pesquisa de métodos mistos, “é uma abordagem de investigação que 

combina ou associa as formas qualitativa e quantitativa”. Esta investigação pretende 

compreender qual é a melhor abordagem para a construção de objetos de aprendizagem, 

na construção de cursos modulares para a empresa Learning2Trading, tendo em conta 

uma metodologia que vá de encontro às necessidades da mesma. 
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4. Instrumentos de Recolha de Dados     

Os instrumentos de recolha de dados são os meios utilizados para recolher 

dados/informações relevantes sobre a realidade que se pretende estudar. Existem várias 

técnicas aplicáveis para essa recolha, cuja utilização depende do contexto do estudo que 

se pretende efetuar. Segundo (Quivy & Campenhoudt, 2008), as técnicas de recolhas de 

dados devem ser escolhidas tendo em conta o objetivo da investigação e o tipo de dados 

que se quere recolher. Neste estudo, a utilização dos Objetos de Aprendizagem tem um 

papel fundamental e é a partir do mesmo que se pretende estudar de que forma os 

utilizadores, e membros da empresa Learning2Trading fazem uso destes objetos. Para 

além da utilização, é fundamental perceber quais as características principais que um 

objeto de aprendizagem necessita de ter segundo a visão da empresa Learning2Trading, 

e também segundo a visão dos formandos. 

 O presente estudo conta com duas fases importantes relativamente aos 

instrumentos de recolha de dados: Fase inicial e Fase de Avaliação. De seguida, cada 

uma destas fases será explicada e aprofundada individualmente. 

 

 

4.1. Fase Inicial 

Numa Fase inicial, é crucial explorar como as pessoas se imaginam a interagir 

com o tema que foi escolhido, neste caso os Objetos de Aprendizagem sobre a temática 

“stock split”. É valoroso ter em conta várias abordagens a este tema, desde o tipo de 

conteúdo, abordagem pedagógica ao ver o mesmo implementado, interações, perceber a 

granularidade dos conteúdos criados, qual o tipo de conteúdo com que as pessoas mais 

gostam de interagir, duração, etc. A opinião de terceiros relativamente a este tema, é 

significativa e é através dela que todo este trabalho faz sentido, assim é imprescindível 

adotar um meio de comunicação que permita as opiniões de terceiros sejam ouvidas e 

interpretadas. Com a finalidade de pôr em prática esta fase inicial, é primordial reunir os 

membros e utilizadores, e agregar um conjunto de respostas e reações através de uma 

técnica apelidada de focus group. 

O focus group é a técnica  escolhida é utilizada no âmbito deste trabalho. Antes 

de prosseguir, é essencial esclarecer o que é esta técnica, e em que consiste. A técnica 

focus group, surgiu há mais de 40 anos na área de Marketing, com Merton (Merton et al. 

1956). Segundo Morgan (1997), é uma técnica que visa a recolha de dados, podendo ser 

utilizada em diferentes momentos do processo de investigação. Com esta técnica, é 

possível aprofundar os pontos fortes e fracos que devem ser trabalhados no tema em 
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questão, e é recomendado que o grupo tenha entre 6 a 10 pessoas, como também incluir 

clientes e não clientes no mesmo. Para a realização desta técnica é imperioso criar um 

guião bem estruturado, que tem como objetivo apresentar os pontos principais a definir 

na sua realização. 

O focus group é uma técnica que está bem organizada e que permite com essa 

organização, a definição concisa de como esta se processa. De forma a que tudo corra 

como as normas e de forma organizada, Silva, Veloso & Keating (2014) consideram que 

o focus group é constituído por 5 fases distintas, tais como: 

1. Planeamento - Planear quais são os objetivos e as perguntas que devem ser 

questionadas aos participantes, como também a composição e o número de 

grupos definir grupos particulares de participantes. 

2. Preparação - Definir como se vai realizar a reunião e as suas condições, e ter em 

conta o recrutamento dos participantes que deverão ser claramente informados 

sobre os objectivos do estudo e as regras de participação, incluindo o tempo 

estimado de duração. 

3. Moderação - É realizada a reunião onde um moderador que tem como principal 

missão a condução e a manutenção da discussão. Este estrutura e organiza a 

reunião atendendo aos objectivos pretendidos. 

4. Análise dos dados - Uma vez recolhida a informação é dedicada à análise dos 

dados. Estes são gravados e posteriormente alvo de transcrição de modo a que a 

sua leitura permita “visualizar” o que ocorreu no grupo. 

5. Divulgação dos resultados - Através de um relatório escrito onde é feita a 

análise dos dados. 

 

 Um aspeto central na fase de planeamento é a definição do  Guião que deve 

abranger vários pontos importantes, tais como: 

• Tema principal do focus group 

• Quem são os participantes 

• Número de participantes da reunião 

• Em que ambiente se vai desenrolar o focus group 

• Data e hora da reunião 

• Tempo de duração 

• Plataforma a utilizar no focus group caso a sessão seja online 

• Conjunto de questões relevantes, que posteriormente serão feitas aos 

participantes da reunião com o objetivo de saber quais as opiniões distintas que 
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existem sobre o tema que vai ser “deabtido”. As questões necessitam de ser 

claras, bem estruturadas e simples, de forma a que a sua compreensão seja de 

fácil entendimento, e tem como objetivo principal obter respostas concisas e 

esclarecedoras sobre as características que um objeto necessita de ter no âmbito 

deste trabalho. 

• Qual a informação que quero receber do focus group 

 

Aplicando o conceito do focus group no âmbito deste trabalho, é imprescindível 

através desta técnica observar como potenciais utilizadores dos Objectos de 

Aprendizagem vêem os conteúdos, e que tipos de conteúdos fazem sentido obter. É 

crucial reunir um conjunto de pessoas/especialistas num encontro, em que sejam 

capazes de exprimir que características é que um OA deve ter (grau de granularidade, 

composição, etc). Além disso, também é importante perceber que tipo de OA se deve 

desenvolver, e quais as recomendações que os especialistas sugerem. Desta forma, esta 

técnica vai permitir que os participantes se possam expressar de forma livre e ter acesso 

à visão dos mesmos relativamente aos objetos de aprendizagem. 

 

1. Planeamento - Planear quais são os objetivos e as questões  que devem ser 

colocadas para discussão pelos participantes. Planear qual o tipo de ambiente em 

que se vai desenrolar o Focus Group (funcionamento e Dimensão). Definir 

potenciais utilizadores com diferentes perfis, desde interessados, a potenciais 

beneficiários.  

 

Visto que nesta primeira fase é essencial definir todos os detalhes do Focus 

Group, também é pertinente colocar as questões às quais é importante obter a opinião 

dos participantes quanto ao tema principal. Desta forma, foram definidos os detalhes 

importantes a ter em conta para a realização desta técnica: 

• Tema principal: Temas relevantes para a  formação sobre o conceito de Stock 

Split 

• Número de participantes: 5 a 7 participantes. 

• Participantes: Especialistas na área das Finanças e Utilizadores da confiança da 

empresa Learning2Trading.      

• Ambiente: um ambiente calmo, convidativo onde os participantes se sintam à 

vontade para dar a sua opinião sobre o tema em questão. Se for num ambiente 

presencial, deve ser realizado numa sala confortável, onde os participantes se 
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reúnem ao redor de uma mesa, onde conta com uma garrafa de água destinada a 

cada um. Deve proporcionar uma reunião flexível e aberta. Se a reunião se 

realizar em espaço online, os participantes têm de garantir uma boa iluminação do 

seu espaço, e a operacionalidade da câmera, do microfone e do som. Para ambos 

os cenários é substancial registar a gravação da reunião com a autorização prévia 

dos participantes, para mais tarde analisar os dados recolhidos. 

• Data e hora: 24/03/2021, às 18:00h 

• Tempo de duração: 1h a 1h30 

• Questões relevantes: 

• Que tópicos/conceitos são relevantes para a formação em Stock Split? 

• Qual a sequência formativa mais aconselhável para a aprendizagem desses 

tópicos? 

• Que tipos de exercícios devem ser propostos aos formandos para consolidarem e 

validarem as aprendizagens? 

• Quais os média que consideram que poderão ser mais eficientes no suporte às 

aprendizagens?  

 

2. Preparação - A reunião será realizada via online via zoom, devido às 

circunstâncias atuais de pandemia. É criado um documento de autorização de 

gravação da reunião, onde os participantes terão de assinar antes de iniciarem a 

mesma a dar o seu consentimento, onde por escrito formalizam a sua 

concordância e autorização. No documento deve constar o dia, hora, e qual a 

duração da reunião, que deverá durar entre 1h a 1:30h. 

 

3. Moderação - É realizada a reunião onde um moderador (neste caso o 

investigador do tema), tem como principal missão a condução e a manutenção da 

discussão. Compete-lhe orientar a discussão, evitando a dispersão, sem, no 

entanto, interromper a interacção que decorre. O moderador deve partir de um 

guia de perguntas onde apenas deve servir para se orientar e à discussão que 

decorre. 

 

4. Análise dos dados - Após a reunião, é necessário analisar os dados com base 

na gravação realizada, e transcrever as passagens mais relevantes para um 

documento escrito. A análise dos dados fica concluída após se proceder à 

sistematização das conclusões. 
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5. Divulgação dos resultados - Através de um relatório escrito onde é feita a 

análise dos dados e sistematizados os principais resultados. 

 

 

4.2. Fase Avaliação 

Após ser concluída a fase inicial, segue-se a fase de avaliação. Assim, é 

importante verificar e ter em conta qual a reação dos utilizadores a esse mesmo objeto, e 

para isso são propostas duas formas de verificação, tais como: 

• Utilizador recebe uma proposta de guia de utilização do OA criado, e no final é 

pedida a opinião sobre os conteúdos observados no que respeita à organização 

geral dos OA, à clareza e correção dos conceitos, aos recursos multimédia 

utilizados, à facilidade de navegação, à estética dos conteúdos. 

• Colocar os OA desenvolvidos nas mãos dos utilizadores e dar um tempo aos 

utilizadores para se familiarizarem com os objectos. Depois desse tempo será 

realizado um questionário aos utilizadores. 

  

 Esta fase é bastante relevante, pois é através da mesma que as propostas são 

validadas, e é feita uma abordagem para a utilização dos conteúdos. É através das 

reações dos participantes que é obtida uma linha pela qual se pode envergar, de forma a 

chegar cada vez mais a um resultado satisfatório. Os resultados obtidos são avaliados e 

são tiradas as conclusões de todo este processo de forma a verificar se foram criados 

objetos de aprendizagem de valor e bem estruturados. Esta fase inclui dois momentos 

principais: 

1. A avaliação do OA é feita junto de potenciais utilizadores, em que estes vão dar a 

sua opinião relativamente se os conteúdos são corretos, se são claros, se existem 

erros, se a escrita é apelativa, qual o nível de usabilidade (UX), etc. Ou seja, os 

utilizadores fazem uma análise extensiva dos objetos de aprendizagem criados e 

avaliam o produto final consoante diversas vertentes a ter em conta. 

2. Após estar concluída esta fase de avaliação, é sinal que se chegou ao fim de todo 

o processo e existe a ambição de que todos os objetivos tenham sido cumpridos. 

Desta forma, existe a expectativa que tenha sido criado um objeto de 

aprendizagem com todas as características importantes para ser considerado um 

objeto de aprendizagem de qualidade, e que corresponda a todas as expectativas 

que foram criadas durante todo o procedimento (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Fases do Processo de criação dos instrumentos de recolha de dados 

Fases de 
desenvolvimento dos 

Instrumentos 

 
Definição 

 

 

Fase Inicial 

Explorar como as pessoas se imaginam a interagir com o tema que 

foi escolhido. 

• Criação do Guião do focus group 

• Realização do focus group 

• Análise dos dados recolhidos no focus group 

 

 

 

Fase Avaliação 

• O utilizador recebe uma linha de utilização do OA criado 

• Colocar os OA finalizados nas mãos dos utilizadores e dar 

um tempo aos mesmos para se familiarizar com os 

objectos. 

• Avaliar os resultados obtidos e retirar conclusões de todo o 

processo de forma a verificar se foram criados objetos de 

aprendizagem de valor e bem estruturados. 

• A avaliação do OA é feita junto de potenciais utilizadores 

• Recorrer novamente aos especialistas e mostrar o 

resultado. 
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5. Estudo e Realização dos Objectos de Aprendizagem 

Para a realização de todo o processo referente a esta dissertação, estabeleceu-se 

a elaboração de uma proposta de trabalho, que iria ser necessária, de forma a organizar 

e ditar todos os passos necessários a tomar. Assim sendo, foi decidido que todo este 

desenvolvimento se enquadra em três fases distintas, todas pertinentes e determinantes 

para chegar ao objetivo final, tais como: 

• Primeira Fase - Focus Group 1 

• Segunda Fase - Criação dos Objetos de Aprendizagem 

• Terceira Fase - Testar o OA criado e Realizar a Fase de Avaliação  

 

 

5.1. Primeira Fase - Focus Group 1 

A primeira fase da elaboração da proposta de trabalho, consiste na realização de 

um focus group, que tem como principal objetivo retirar o máximo de informação 

relevante, que será posteriormente aplicada no desenvolvimento da criação dos objetos 

de aprendizagem. 

Com o objetivo de definir o caminho da investigação, vários investigadores como 

Kitzinger e Morgan, ao longo do tempo se depararam com o dilema de qual técnica seria 

a mais adequada para obter a recolha de dados necessária. No presente estudo, foi tido 

em conta que era fundamental adotar uma técnica que permitisse ultrapassar os limites 

da discussão sobre qualidade e quantidade no tratamento de dados, como também obter 

diversas dimensões e visões de diferentes indivíduos sobre um tema previamente 

definido dentro de um grupo. Assim, de forma a recolher todas as matérias e dados 

necessários à investigação, foi delineado que o focus group era a técnica mais indicada 

para o efeito. Esta técnica segundo Santos, J. R., & Silva, C. (2012), é considerada uma 

técnica qualitativa na recolha de dados, e que através dos contributos de vários 

indivíduos previamente selecionados, com competências relevantes sobre o tema em 

discussão, torna possível obter vários pontos de vista sobre o mesmo tema, pois permite 

ao investigador maior agilidade na recolha de dados. 

Segundo David L. Morgan (1997), o focus group é uma técnica qualitativa que 

visa o controlo da discussão de um grupo de pessoas, inspirada em entrevistas não 

diretivas. Privilegia a observação e o registo de experiências e reações dos indivíduos 

participantes do grupo, que não seriam possíveis de captar por outros métodos, como, 

por exemplo, a observação participante, as entrevistas individuais ou questionários. Já 

para Krueger e Casey (2009), a focalização da discussão num dado assunto, o seu 

https://docs.google.com/document/d/164xo0eQGMVpsKzHKUSYHmInSiduJD0G9-KlprNUMApY/edit?ts=60d460dc#heading=h.3wpjees4h1i8
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contributo para a compreensão do tópico de interesse e o facto dos participantes que os 

compõem terem alguma característica em comum e relevante face ao tema em 

discussão, são marcas importantes a ter em conta. Kitzinger (1995), refere que esta 

metodologia é muito importante quando se quer investigar o que as pessoas pensam, 

como pensam e por que razões pensam da maneira como pensam, acerca de 

determinado assunto. 

A investigação, para além de contar com elementos de multimédia, fulcrais para o 

desenvolvimento posterior dos vídeos animados, também é essencial conhecer as 

opiniões de pessoas especializadas na área de finanças, daí a importância da realização 

de um focus group que permite recolher todos esses dados, sendo o focus group, a 

técnica escolhida para ser utilizada neste projeto. 

Para a primeira fase do processo, foi fulcral ter em conta todos os aspectos 

importantes na realização de tal atividade, é nesta fase que é obtido todo o material 

primário necessário para a realização desta dissertação. 

 

 

5.1.1. Participantes 

Quando o tema é os participantes do focus group, são várias as teorias 

apresentadas por diversos autores. No geral, não deve ser apresentado um grupo vasto, 

pois pode dispersar as opiniões e criar alguma confusão mental, nem um número 

reduzido de participantes deve fazer parte, pois corre-se o risco de não obter dados 

suficientes para a investigação em curso. Para Galego e Gomes (2005) os participantes 

devem ser devidamente selecionados de forma a assegurar o equilíbrio entre a 

uniformidade e a diversidade, apoiando assim a diversidade dos mesmos. Deve ser um 

grupo de participantes que tenham características comuns, ainda que se deva levar em 

linha de conta variáveis que serão definidas de acordo com a natureza do problema 

investigado. Segundo Morgan (1997) e Suter (2000), o número ideal de participantes 

encontra-se entre os 8 a 10 indivíduos. Primeiramente, foi essencial criar uma lista de 7 

potenciais participantes que reunissem características únicas e significativas e que 

contribuíssem para todo este processo. Todo o processo de desenvolvimento dos objetos 

de aprendizagem relaciona-se com o  mundo dos mercados financeiros, ainda que a 

presente dissertação se enquadre no Mestrado de Comunicação Multimédia. Sendo 

assim, era fundamental estipular qual seria o critério de seleção dos participantes. Foi 

necessário reunir participantes que tivessem um contacto direto com a área de finanças 

de forma a contribuir com uma opinião formada e respeitável sobre o mesmo. Para além 
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de reunir participantes diretamente ligados com a área financeira e pedagógica, também 

foi imprescindível a presença de membros da empresa Learning2Trading, visto que todo 

o trabalho desenvolvido é realizado em parceria e colaboração com a mesma. A 

formação académica de base era também distinta, mas todos possuíam em comum o 

facto de usarem, no desempenho da sua atividade profissional, as tecnologias de 

informação e comunicação e conhecerem, enquanto professores/tutores, a modalidade 

de e-learning do regime de ensino a distância, como também o conhecimento em 

Finanças. 

Foram contactados sete participantes via e-mail, onde através do mesmo foi dado 

a conhecer qual o objetivo do evento, data, consentimento de gravação da sessão e 

também tentar perceber qual a disponibilidade dos participantes. Depois de enviados os 

emails necessários a comunicar o evento aos participantes, as respostas foram céleres e 

positivas e  com todos os aspectos referidos da mesma. Através da seguinte tabela, são 

nomeados os sete participantes que fizeram parte do focus group visíveis na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3 - Participantes do Focus Group 

  

Sexo 

 

Profissão 

 

Especialidade 

 

Participante 1 

 

Feminino 

 

Professor Auxiliar 

 

Economia 

 

Participante 2 

 

Masculino 

 

Professor Adjunto 

 

Gestão e Finanças 

 

Participante 3 

 

Feminino 

 

Professor Adjunto 

 

Economia, Financeira 

 

Participante 4 

 

Masculino 

 

Consultor de empresas 

 

Gestão e marketing 

 

Participante 5 

 

Masculino 

 

Estudante 

 

Finanças 

 

Participante 6 

 

Masculino 

 

Estudante 

 

Economia 

 

Participante 7 

 

Masculino 

 

Empreendedor, Cofundador e 

CEO da L2T 

 

Eléctrica e 

Telecomunicações 
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5.1.2. Material e Método 

O investigador tem o papel principal em todo o processo de recolha de dados, 

sendo assim, cabe ao mesmo a seleção do método de recolha de dados tendo em 

consideração qual é o problema em questão a ser investigado, como também quais são 

os objetivos a cumprir e quais os resultados que deseja obter. Neste tipo de método é 

realizada uma entrevista aberta a todos os participantes com o objetivo de criar um 

ambiente convidativo para que todos se sintam à vontade de participar e partilhar a sua 

opinião relativamente ao objeto de estudo. É criado assim um ambiente informal, sendo 

este vigiado e controlado pelo moderador que tem o papel principal nesta atividade.  

Durante todo o processo do focus group, o papel de moderador foi assumido pela 

investigadora, que para além da gravação da sessão, utilizou a gravação de voz como 

um método alternativo caso existisse algum imprevisto. Os temas e perguntas foram 

colocados no desenrolar de toda a conversa e introduzidos sem uma ordem pré-definida.  

Devido a toda a situação pandémica que se tem vivido nos últimos anos, não foi 

possível realizar o focus group presencialmente numa sala, sendo sugerida a realização 

do mesmo via online sendo um focus group virtual, no qual se sustentou a investigação 

realizada. Durante toda a sessão não foram exigidos recursos materiais, e foi realizada 

na plataforma online zoom por ser de fácil acesso a todos os intervenientes.   

Quando se opta pela realização de um focus group, há um conjunto de princípios 

orientadores elementares que é indispensável ter em conta, desde o número de 

participantes, a duração das sessões ou até mesmo a transcrição da sessão. A entrevista 

em grupo teve de duração 1:30h e foi gravada durante esse tempo de duração. 

O focus group, iniciou-se com um agradecimento por parte da moderadora pela presença 

de todos os presentes, de seguida procedeu-se à apresentação do estudo, da 

moderadora e dos participantes, e por fim todas as regras que iam ser implicadas no 

decorrer de toda a sessão (gravação da sessão, o respeito de todas as opiniões e a 

confidencialidade dos dados). Foi desde logo definido e esclarecido que o objetivo 

principal da sessão era criar um ambiente que proporcionasse uma conversação entre os 

participantes, que cada um deles deveria expressar livremente as suas opiniões, e que 

não existem boas ou más ideias, mas que todas elas têm um papel estrutural na 

investigação.  

De forma a sustentar toda esta atividade, foi criado um conjunto de questões 

presentes na seguinte tabela (Tabela 4): 
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Tabela 4 - Questões colocadas para reflexão e comentário durante o Focus Group 1 

Questões Focus Group 1  

 

 

1 

Que perguntas são relevantes a colocar ao formando, de forma a 

perceber em que nível o mesmo se enquadra em relação a este tema 

(iniciante, médio, avançado)? 

 

2 

Que tópicos/conceitos são relevantes para a formação relativa ao 

conceito “stock split”? 

 

3 

Qual a sequência/método formativa mais aconselhável para a 

aprendizagem desses tópicos e que objetivos devem ser obtidos? 

 

4 

Que tipos de exercícios devem ser propostos aos formandos para 

consolidarem e validarem as aprendizagens? 

 

5 

Quais os média que consideram que poderão ser mais eficientes no 

suporte às aprendizagens (vídeo, texto, áudio, animação etc)? 

 

6 

Dentro do “stock split”, que métodos didáticos é que fazem sentido serem 

aplicados nesse tema? 

 

7 

Qual a melhor técnica a aplicar, com a finalidade de avaliar os 

conhecimentos que foram adquiridos durante a formação? 

 

 

5.1.3. Resultados de significância da realização do Focus Group 1 

Neste estudo é dada a prioridade a uma reflexão sobre aspetos considerados 

significantes no âmbito de um trabalho de investigação e que decorreram do facto de se 

ter recorrido ao focus group criado num ambiente virtual. Durante toda a realização do 

focus group, é inevitável não referir o facto de toda a sessão ter decorrido em contexto 

online. Apesar de este permitir a interação entre o conjunto de indivíduos, e ao mesmo 

tempo o moderador registar tudo o que era enunciado, esta forma de interação também 

criou algumas adversidades. No ambiente virtual, é dificultada a interação entre os 

participantes de uma forma mais natural, isso reflete-se no seu convívio e contacto, que 

não será o mesmo se estes permanecerem no mesmo espaço físico.   A interação visual 
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e gestual é valiosa para uma comunicação de valor, criando alguma dificuldade ao 

observador do focus group exercer-se na sua plenitude, dadas as condições que o 

ambiente virtual impunha. 

Apesar de existirem algumas animosidades referentes ao ambiente virtual, este 

sem dúvida proporcionou uma vasta diversidade de pontos de vista, que permitiu a 

ligação entre os indivíduos e um diálogo fluido entre os mesmos. Todos os indivíduos que 

participaram no evento aportaram experiências e contextos diferentes, o que tornou uma 

experiência mais facilitada a nível da recolha de dados para o investigador, que de outra 

forma era impensável ser alcançada. Ainda que todos os participantes habitem na 

mesma cidade, os horários e as suas profissões não facilitariam o processo de reunião, 

algo que o focus group online permitiu pela  liberdade de os mesmos se conseguirem 

reunir de forma rápida, fácil e sem sair de casa. Suter (2000), faz referência ao ethos do 

grupo pelo qual cada um dos participantes é um ouvinte empenhado e comprometido 

com os contributos dos restantes intervenientes. A afirmação proferida por este autor, faz 

indicar outro aspecto importante relacionado com a interação dos intervenientes, pois 

esta afirmação faz tanto sentido para um focus group presencial como para um focus 

group online.  

Durante toda a sessão foi interessante a forma como cada participante remetia 

para observações de outros participantes ou seguiam linhas de raciocínio que 

anteriormente teriam sido criadas por outros. Assim,   denota-se que apesar de estes não 

estarem presentes no mesmo espaço físico, tal facto não é impedimento para a criação 

de um ambiente confiável e unido. 

 

 

5.1.4. Dados Recolhidos 

 Após a realização do focus group, foi fulcral reunir a informação necessária, e 

transcrever as passagens mais relevantes para um documento escrito. Dessa forma é 

feita a análise de dados e sistematizados os principais resultados. Após uma análise 

aprofundada de todos os dados recolhidos, foram criadas secções de conclusões que 

relatam todos os dados importantes a ter em conta consoante a investigação em curso.   

  

Relativamente à questão 1:   

 

1. Que perguntas são relevantes a colocar ao formando de forma a perceber em 

que nível está em relação a determinado tema (iniciante, médio, avançado)? 
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Depois de serem analisadas as respostas por parte dos participantes, posso concluir 

que as perguntas mais relevantes que eu posso colocar ao formando de forma a 

perceber em que nível de aprendizagem este se encontra, são sem dúvida exemplos 

práticos, que segundo os mesmos são sempre interessantes, e é através de perguntas 

mais práticas que se consegue medir melhor o conhecimento relativo a determinado 

conceito. Tendo em conta o Participante 6: “Acho que exemplos práticos são sempre 

interessantes, perguntar se a pessoa entende através do stock split, se a oscilação antes 

ou depois do stock é esperada que seja semelhante. São através de perguntas mais 

práticas que se consegue medir melhor o conceito exatamente.”. 

 

  Existem duas formas de questionar:  

A primeira é perguntar ao formando se já ouviu falar ou se tem alguma ideia sobre 

o que é o conceito stock split (fracionamento ou desdobramento), segundo o Participante 

2: “Talvez perguntar se já ouviu falar ou se tem alguma ideia sobre o que é o stock split 

(fracionamento ou desdobramento), e talvez depois colocar uma pergunta do tipo: 

“Imagine que uma empresa fez um desdobramento de uma ação em três? acha que isso 

é um stock split? “, ou seja aplicando uma pergunta mais direta sobre o conhecimento do 

formando. 

A segunda forma, é dar um exemplo mais prático daquilo, ou seja talvez usar um 

evento marcante conhecido por todos (ex: câmbio do escudo para o euro), para as 

pessoas tentarem perceber melhor o conceito, pois é um acontecimento conhecido e 

dessa forma interligar algo que é do conhecimento de todos ao conceito em si. Citando o 

Participante 2: “Talvez possa sugerir pegar numa notícia de um jornal, em Portugal esses 

eventos não são muito frequentes, mas talvez perguntar num tipo de jornal: “Se a cotação 

da ação for 6 euros o que é que acontece com o stock split? Ela passa para quanto com 

esse stock split?”.  

Dar um exemplo prático daquilo que já aconteceu, para as pessoas tentarem 

perceber melhor o conceito.” 

 

2. Que tópicos/conceitos são relevantes para a formação relacionada ao conceito 

“stock split”? 

 

Depois de serem analisadas as respostas por parte dos participantes, posso 

concluir que os tópicos/conceitos que são relevantes para a formação relacionada ao 
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conceito “stock split” são: Preço das ações, comportamento, determinação, Valor 

nominal, número de ações, Liquidez,etc.  

Segundo Participante 1: “Preço das ações, comportamento, determinação….”; 

Participante 3: “Valor nominal, número de ações”. ;Participante 5: “Liquidez se calhar…”. 

Segundo o Participante 7: “Eu podia criar aqui um relacionamento, 

nomeadamente de desdobrar o tema em algo mais básico para quem não tem 

conhecimento sobre o “stock split”, e começava por o stock em si e as ações. Explicar o 

que seria ações para quem eventualmente não sabe o que é o stock split, poderia 

desdobrar indo mais à raiz e explicar o que é uma ação, portanto para basicamente quem 

não perceber nada desta área, então começava por explicar o que era o conceito de uma 

ação.”  

Logo é mais relevante desdobrar o tema em algo mais básico para quem não tem 

conhecimento sobre o “stock split”, e dessa forma interligar os diversos temas como 

forma de apoio.  

Outra forma bastante apelativa é explicar as designações em inglês do tema 

“stock split”, indo por uma via mais etimológica com o termo em si, e dessa forma explicar 

que um “stock split” é uma divisão de uma ação em várias ações, consoante o 

Participante 2: “Eu normalmente começo por explicar o desenho em inglês quando faço a 

apresentação, Digo a designação de inglês para a acção (share) e que split tem a ver 

com o verbo split que significa dividir ou repartir, portanto começo por explicar que um 

stock split é uma divisão de uma ação em várias ações. Também se pode ir por essa via 

mais etimológica com o inglês, às vezes ajuda…” 

E por fim, outros dos conceitos fulcrais a ter em conta é o direito de subscrição e 

incorporação, segundo o Participante 1: “Vai depender muito do contexto onde estamos a 

ensinar. Uma coisa é uma disciplina de introdutória de finanças em que antes de falar em 

stock split já falamos em tudo o que envolve as ações, e nesta parte talvez dois conceitos 

também importantes é a parte dos direitos de subscrição e incorporação. São outros dos 

conceitos que eu costumo dar antes de falar do próprio stock split.” 

 

3. Qual a sequência/método formativo mais aconselhável para a aprendizagem 

desses tópicos e que objetivos devem ser obtidos? 

Depois de serem analisadas as respostas por parte dos participantes, posso 

concluir que a sequência/método formativo mais aconselhável para a aprendizagem 

desses tópicos, é começar desde logo pelo próprio conceito de determinado tema e 
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indicar quais são os fatores que influenciam o mesmo, de seguida introduzir outros 

conceitos relacionados, para o formando perceber qual a relação entre os vários 

conceitos, segundo o Participante 1. Participante 1: “Começar desde logo por o próprio 

conceito da ação e determinação do valor, quais são os fatores que influenciam o preço 

da ação no mercado e então aí introduzir este tipo de conceitos como o stock split, até 

para as pessoas perceberem qual é o efeito que isso tem no preço. “. 

E por fim outras das formas que foram bastante debatidas durante a sessão do 

Focus Group como método eficaz de aprendizagem, é utilizar um exemplo de uma 

empresa conhecida mundialmente e como é óbvio por o formando, e dessa forma 

explicar o conceito relacionado com a mesma, segundo o Participante 2. 

Participante 2: “Eu acho que tem de começar por um exemplo que explique a 

razão fundamental do stock split, se o motivo é que a ação é transacionada no mercado a 

um preço alto. O que é um preço alto é muito subjetivo, pois uma ação transacionada a 

30 euros é um preço alto, no contexto americano 30 dólares é um preço baixo, no 

conceito americano já é um valor baixo. Portanto, explicar o conceito tem muito  a ver 

com a razão de ser dessa prática, e é diminuir a cotação e o valor nominal da ação para 

tornar a ação com mais liquidez mais acessível aos investidores. Mas penso que esse 

fator é importante, por exemplo, pegarem numa ação de uma empresa muito conhecida 

tipo  amazon ou apple.” 

Participante 2: “O que o participante 3 ou o participante 1 falou há bocadinho que 

tem a ver com liquidez, o objetivo também é aumentar a liquidez, portanto que haja mais 

transações, porque há bolsas, aqui em Portugal não é muito comum, mas no contexto 

americano há muitas bolsas, há os critérios que permanecem as transações nos 

mercados, digamos no mercado principal e para isso exige que a ação tenha muita 

liquidez ou seja que seja transacionada. A principal razão tem a ver em tornar o preço da 

ação mais acessível nomeadamente para os pequenos investidores, porque também há 

mercados nos estados unidos em que a comissão de um tipo de uma bolsa também 

depende do número de acionistas e permanência, para nos não faz muito sentido porque 

em Portugal há poucas empresas cotadas, mas como no EUA há muitas milhares, quase 

6 mil, 7 mil, portanto os investidores têm muitas ações onde aplicar o dinheiro portanto lá 

coloca-se o problema da falta de liquidez de algumas empresas/ações.” 
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4. Que tipos de exercícios devem ser propostos aos formandos para consolidarem 

e validarem as aprendizagens? 

 

Depois de serem analisadas as respostas por parte dos participantes, posso 

concluir que os exercícios devem ser propostos aos formandos para consolidarem e 

validarem as aprendizagens, será realizar perguntas de escolha múltipla, ou colocar um 

caso concreto/prático, com questões associadas sem nunca utilizar nomenclaturas pois 

podem confundir e prejudicar o processo, segundo o Participante 2: “Perguntas de 

resposta múltipla é o mais simples que há para isso”. e o  Participante 3: “Exercícios onde 

se possa mostrar as consequências o que é que resulta de um stock split 

nomeadamente, e percebermos se quem ouviu sobre o conceito aprendeu e consegue 

referir as consequências que resultam daquele evento. Um caso concreto/prático, com 

questões associadas.”. 

 

 

5. Quais os média que consideram que poderão ser mais eficientes no suporte às 

aprendizagens (vídeo, texto, áudio, animação etc)? 

 

Depois de serem analisadas as respostas por parte dos participantes, posso 

concluir que os média que consideram que poderão ser mais eficientes no suporte às 

aprendizagens são uma combinação de vários tipos, embora o vídeo seja o mais 

apontado como um bom mecanismo por o Participante 1: “Um combinação diria eu” e 

Participante 2: “Eu acho que os vídeos são um bom mecanismo, mas tem de ser 

apelativo do ponto de vista do design gráfico dos métodos, se for um vídeo de três 

minutos ou dois, que explique bem o conceito. Vídeo e um bocadinho de texto seria a 

combinação ideal.”. 

A animação também foi apontada como um bom método a ser utilizado para um 

nível inicial, médio do aprendiz, segundo o participante 2. Participante 2: “Eu acho que 

para uma fase de aprendizagem de nível inicial médio que a animação é útil''.  

Já para o participante 6, é importante a animação apostar em motion grabes e não em 

algo muito robusto e complicado. Participante 6: “Se for aqueles movimentos motion 

grabes é interessante, mas se for uma coisa com muita informação e muito carregado 

acho que não é a melhor opção”. 
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6. Dentro do “stock split”, que métodos didáticos é que fazem sentido serem 

aplicados nesse tema? 

 

Depois de serem analisadas as respostas por parte dos participantes, posso 

concluir que  métodos didáticos que fazem sentido serem aplicados nesse tema são usar 

exemplos, algo que foi bastante debatido entre os participantes, como por exemplo o 

participante 4. Participante 4: ”Eu acho que, como a participante 1 falou ainda á pouco, 

uma forma bem clara de as pessoas entenderem é com exemplos, então como método 

eu tentaria trazer alguma coisa prática e fazendo sempre analogias tentando mostrar 

dependendo do nível do público com analogias o que é o conceito do stock split. E se for 

um público com conhecimento eu teria um cuidado maior com essas analogias, mas o 

exemplo em si é o método mais fácil de fazerem as pessoas entenderem”. 

Outra forma diferente segundo o participante 2, é criar algo prático e fazer 

algumas analogias, tentando mostrar dependendo do nível do público com analogias o 

que é o conceito do stock split. Participante 2: “A analogia é importante, mas eu acho que 

deve começar pelo princípio que é haver uma ação que é transacionada no mercado a 

um preço muito elevado, obviamente que depende muito do mercado, e depois 

perguntar: se você tem 100 euros conseguia cobrar esta ação? O que é que se pode 

fazer? Talvez uns desafios. Se a ação for transacionada a 600 dólares não se pode 

comprar uma ação.” 

 

 

7. Qual a melhor técnica a aplicar, com a finalidade de avaliar os conhecimentos 

que foram adquiridos durante a formação? 

 

Depois de serem analisadas as respostas por parte dos participantes, posso 

concluir que a melhor técnica a aplicar, com a finalidade de avaliar os conhecimentos que 

foram adquiridos durante a formação, é aplicar um quiz, escolhas múltiplas e que 

demonstre ao formando quando erra determinada pergunta, o conceito e a explicação 

certa. Participante 6: “quiz, escolhas múltiplas, até tive uma experiência á uns meses 

atrás, o questionário da degiro para conhecer o perfil do investidor, ele é um questionário 

um bocado diferente pois ele faz perguntas, contextualiza e dá 3 opções e ver se acerta 

ou não, e a partir daquilo ele final chega no seu perfil sendo mais verdadeiro que os 

outros questionários. É outra forma de medir, vai passando por esse método , clicar e ao 
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escolher a opção errada ele mostra o conteúdo contextualiza e passa para a próxima 

pergunta. Ele mostra o conteúdo após acertar ou errar. “ 

Uma forma correta de o realizar, seria colocar um conjunto de temas com 

perguntas relacionadas, e ao longo de todo o processo o formando ao responder a umas 

das questões colocadas vai ser levado a um nível seguinte, ou seja ser apresentado 

através de uma sequência. A um nível mais avançado deveria ser colocado um textos 

motivos e razões que se aplicam a determinados conhecimentos, segundo o participante 

2. Participante 2: “O que o participante 2 disse tem lógica, o que muitas vezes eles fazem 

é inserir um conjunto de temas mais vasto (lição 1-conceito sobre ações, lição 2-stock 

split…) e do modo em que se responde aquela pergunta e passa para o nível seguinte. 

Há vários tópicos e muitas vezes os tópicos não estão encadeados, são apresentados 

encadeados, mas pode-se fazer o tópico 6 sem fazer o 5. Será apresentado através de 

uma sequência mas conseguem ser descritos e formulados de uma tal maneira que a 

gente às vezes nem percebe que necessita de conhecimentos prévios para estudar e 

para responder a essas questões”. 

É importante a utilização de vários recursos, pois como existem níveis de 

conhecimentos diferentes de formando para formando, é necessário ter em consideração 

que cada um tem mais facilidade de aprendizagem com um determinado formato, e dar a 

escolher qual o formato que o mesmo pretende utilizar. Participante 1: “Estes métodos ou 

o processo de ensino e aprendizagem vai depender muito da audiência que temos à 

frente. Eu até posso ter uma variedade de pessoas a ouvir, eu vou falar dos conceitos 

básicos para aqueles que têm conhecimento nulo, vou acabando depois no nível de 

complexidade para que depois os outros não achem uma seca. Funciona bem para todos 

é exemplos, funcionam bem para toda a gente, os quiz são bons. Vai depender muito do 

que é a audiência, fazer algo standard para todos não funcionam, eu já tive de adaptar 

muitas vezes  determinadas aulas porque a audiência era completamente diferente da 

audiência que eu tive no ano anterior.” 

 

 

5.1.5. Considerações Finais 

Para Freitas, Cunha e Moscarola (1996), a associação de métodos de pesquisa 

qualitativos e quantitativos tem vantagens reconhecidas cada vez mais pelos 

pesquisadores. Já Morgan (1988), defende que este método pode ser segmentado, de 

um modo geral, em quatro etapas principais e distintas, tais como: planeamento, 

condução das sessões, análise e relatório. O planeamento é fundamental, embora não 
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suficiente, para o sucesso na condução do focus group. Todas essas segmentações 

foram utilizadas nesta investigação, e por esse motivo se traduziu em resultados tão ricos 

e consideráveis. As tecnologias têm um papel importante na vida de cada um de nós, 

sendo um meio de recolha de dados e informações que permitem cada vez mais aos 

investigadores usufruir  de tanta informação disponibilizada online, certamente 

enriquecendo as investigações criadas. O facto de o focus goup ser virtual, proporcionou 

alguns aspectos positivos, como também evidenciou outros menos positivos. Sem 

dúvida, a valorização do discurso individual foi uma mais-valia deste método, colocando 

assim em segundo plano a valorização da linguagem corporal e expressões faciais. 

Morgan (1988), defende que as duas maiores restrições do planeamento são o tempo e o 

orçamento, situação que se observa na experiência prática de uso do focus group no 

desenho de pesquisa. Apesar de o tempo não sofrer alterações segundo a norma do 

desta técnica de recolha de dados, a nível de orçamento nada implicou a investigação 

nem o trabalho construído. 

 

 

5.2. Segunda Fase - Criação dos Objetos de Aprendizagem 

A segunda fase do processo, é aquela em que se põe em prática o que se 

pretende realizar, obviamente tendo como suporte a primeira fase referida anteriormente. 

Assim, depois da primeira fase ser realizada, é importante prosseguir para a parte prática 

de todo o processo desta dissertação. Foi tido em consideração a criação de 7 objetos de 

aprendizagem, pois permitem explorar o conceito da agregação de diferentes objetos, em 

função das diferentes  necessidades que se fizeram sentir em todo este processo. 

O facto de ser criado mais do que um objeto, é um aspecto de extrema 

importância dentro dos OA, pois concede o facto de se basearem numa lógica de 

granularização e posteriormente de reagrupamento em função das necessidades. Utilizar 

vários formatos de objetos (vídeo, texto, som, animação), possibilita a exploração de 

várias técnicas de criação de conteúdos, o que do ponto de vista da dissertação vai 

enriquecer a qualidade da mesma.  

Dessa forma, dentro do conceito “stock split” foi definido e estabelecido que 

conceitos diferenciados fazem sentido serem utilizados para a formação em conjunto com 

esse tema, e sobre cada um desses conceitos criar um OA diferente, pois de seguida  vai 

ser combinado para diferentes contextos de formas diversas. 

Para cada um desses conceitos, é essencial identificar que estratégia formativa é 

que se vai realizar, fazendo uma abordagem uniforme em todos eles, de forma a 
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proporcionar uma experiência enriquecedora ao utilizador, para que a estratégia não 

influencie o processo de aprendizagem. Foi assim, constituída a ideia de desagregar os 

conceitos, em que cada um deles vai corresponder a um objeto de aprendizagem 

diferente, de forma a que se consiga compor e agregar os mesmos. Cada um desses 

objetos vai ser importado para uma plataforma que compreenda as normas scorm e 

compor arranjos com maior ou menor complexidade, dependendo da formação que se 

queira realizar. Todo este processo vai permitir a reutilização desses conceitos sem 

serem alterados, sendo alterado a forma como se agregam, e em que futuramente se 

podem criar vários níveis consoante o portador desses conceitos assim o entender. 

Após a realização do primeiro focus group, foi determinado que o vídeo seria a 

técnica mais relevante a ser utilizada neste processo. Assim, foi definida a criação de 

sete vídeos animados, todos independentes e cada um relativo a um conceito individual 

de finanças. A animação, tem a vantagem de permitir focar, e o objetivo é criar pequenas 

animações que permitam demonstrar o conceito, e ter para cada um dos mesmos um 

pequeno diálogo que o permita explicar, ou seja ter um exemplo da aplicação que permita 

dar informação adicional sobre esse conceito na prática, e posteriormente um mecanismo 

de avaliação sobre o que o formando adquiriu com o material desenvolvido.   

Desse modo, e tendo em conta toda a informação relevante adquirida do focus group, 

foram definidos os seguintes conceitos a adotar: 

• Ações                            

• Valor nominal 

• Direitos de subscrição 

• Direito de incorporação 

• Stock Split 

• Liquidez       

• Reverse Stock Split 

 

Depois de determinados os conceitos principais de todo este processo, foi 

estabelecida uma proposta agregando um conjunto de estratégias definidas por o 

investigador, de forma a pôr em prática a criação dos mesmos: 

 

1. Estratégia de Explicação do Conceito - Nesta fase é criado um texto sobre o 

conceito em si, e é estipulado que definição que vai ser atribuída a esse conceito. 

Com a ajuda de elementos da empresa Learning2Trading, foi facilitado este 

processo, pois todos os conceitos são relativos à área de finanças, e por sua vez 
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a colaboração com a empresa foi essencial nesta fase. Cada um dos conceitos é 

meticulosamente explicado, de forma muito simples e concisa, e é necessário 

determinar o discurso que vai ser adotado. 

 

2. Estratégia de Aplicação do Conceito - Nesta fase é importante definir de que 

forma o conceito vai ser aplicado. O mesmo tem de ser realizado de forma a ser 

possível observar como esse conceito vai ser aplicado na prática. Do ponto de 

vista da experiência do utilizador, é mais agradável e menos sobressaltante criar o 

mesmo conteúdo para todos os conceitos, de forma a que a estratégia não 

influencie negativamente o processo de aprendizagem. Neste procedimento, foi 

definido a criação de um vídeo de animação para cada conceito, cada um único e 

diferenciado dos restantes, mas que no fim se complementam. Para cada um dos 

objetos, é fundamental a criação de um storyboard que terá como objetivo pré-

definir, exemplificar e ilustrar de que forma esses objetos se vão “desenrolar”. 

 

3. Mecanismo de Validação - É criado um mecanismo de validação que permite 

validar a aprendizagem que o formando fez em relação a determinado conceito, e 

é necessário definir quais os mecanismos a serem utilizados para cada OA. Este 

mecanismo vai oferecer informações importantes ao nível da aprendizagem de 

determinado formando, e assim identificar quais os principais erros e dificuldades 

sentidas durante a formação. 

 

 

5.2.1. Público-Alvo 

O público-alvo escolhido, tem como objetivo se enquadrar num potencial mercado 

de utilização, e enquadrar num público que se estende na faixa etária dos 25 anos aos 35 

anos, pois segundo membros da empresa Learning2Trading, é dentro desta faixa etária 

que os indivíduos estão mais envolvidos na área digital. A nível de segmentação do 

mercado, tem de ser um público com alguma capacidade financeira, algum poder de 

compra e com disponibilidade para investir.  

De forma a ir ao encontro do público-alvo definido pela empresa 

Learning2Trading, foi estipulado um conjunto de personagens essenciais que vão estar 

presentes nos objetos de aprendizagem criados, que tem como o objetivo enriquecer e 

cativar o formando que está em contacto com esses mesmos objetos. As personagens 

são essenciais para criar um vínculo emocional com o formando, e dessa forma permitir 
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uma aprendizagem mais eficiente através de determinado objeto de aprendizagem, mas 

antes da criação das mesmas foi tido em conta qual o público-alvo que se queria atingir. 

Foi definido que todos os objetos de aprendizagem iriam ser criados num contexto 

pedagógico e académico, sendo dessa forma o público jovem adulto o público-alvo deste 

projeto.  

Assim, foram criadas três personagens principais, realizando um quadro de 

personagens com todas as suas características individuais e diferenciadoras. 

 

 

5.2.2. Personagens utilizadas no vídeo animado 

 

Enredo  

O enredo das narrativas, conta com as três personagens referidas anteriormente  

(Tom, Lara, e Art), com características únicas e diferenciadas umas das outras. São 

criadas várias narrativas, todas diferenciadas e independentes, mas que se agregam 

umas às outras. Todas as personagens apresentam uma visão desigual relativamente à 

área de finanças, sendo o Tom (Tabela 6) uma personagem mais curiosa, desleixada e 

com menos conhecimentos dos três, e conta com a amiga Lara (Tabela 5), quando 

questiona sobre algum conceito, sendo que essa ajuda se torna limitada pois a mesma 

não é da área de finanças. 

O Robot Art (Tabela 7), de todas as personagens é o que apresenta mais 

conhecimento na área do trading e financiamento, e é através da ajuda do mesmo que as 

duas restantes personagens conseguem aprender cada conceito de forma correcta e 

facilitada. 
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• Lara 
 

Tabela 5 - Características da persona Lara 

Persona 1 Lara 

Background & 
Demographics 

Género: Feminino 

Idade: 32 

Empresária em gestão 

Situação familiar: Constituir família, união/casado 

Nível de escolaridade: Mínimo licenciatura 

Tem conhecimentos em gestão e tem uma personalidade mais 

assertiva. 

A Lara gosta de ir jantar fora com os amigos, e têm como hobby 

danças de salão. É uma pessoa calma e bastante racional. 

Identifiers A Lara cada vez mais é adepta da área de finanças, e apesar de 

não ser formada na área, tenta sempre aprender mais sobre a 

mesma. 

Tem curiosidade sobre o trading, pois sabe que esse 

conhecimento pode favorecer a forma como gere as suas 

finanças.    

Goals • Procura ganhar mais conhecimento na área do trading 

• Aprender cursos de forma fácil e sem sair de casa 

• Ganhar autonomia financeira no futuro 

Challenges • Conseguir gerir o tempo fora do trabalho 

• Alguma insegurança na área do trading 

Interface  Amazon Polly 

Idioma: Português 

Tipo: Padrão 

Sexo: Feminino 

Nome: Inês 
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Figura 10 - Personagem Lara (Autoria própria) 

 

 

• Tom 

 

Tabela 6 – Características da persona Tom 

Persona 2 Tom 

Background & 
Demographics 

Género: masculino 

Idade: 27 

Profissão: Engenheiro Informático 

Situação familiar: Iniciar a constituir família 

Nível de escolaridade: Licenciatura 

Encontra-se a terminar a sua licenciatura e tem interesse em saber 

como pôr em prática as atividades que ele mais gosta no mundo 

digital. Ambiciona fazer crescer o seu património. É apaixonado por 

viajar, e ter momentos de lazer com os amigos e família. É 

ambicioso, e sonhador, porém desleixado. 

Identifiers • O Tom acabou de se formar em engenharia informática, e 

como tal o seu foco é encontrar emprego na área, como 

também progredir as suas finanças. Este sente curiosidade 
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de aprender coisas novas. 

Goals • Procura ganhar mais conhecimento na área do trading 

• Aprender cursos de forma fácil e sem sair de casa 

• Ganhar autonomia financeira no futuro 

Challenges • Ser consistente no decorrer do curso online 

• Aborrece-se facilmente 

 

 

Figura 11 - Personagem Tom (Autoria própria) 

 

 

• Robot Art 

 

A personagem do Robot Art, foi criada principalmente com o objetivo de integrar 

um interveniente durante a reprodução do Objeto de Aprendizagem, de forma a cativar e 

criar um elo de ligação com as outras duas personagens. Esta tem o objetivo de interagir 

e tornar de forma “leve” todo o processo.  

Para além da definição das personagens a integrar no projeto, também é fulcral 

criar o guião que vai constituir cada um dos Objetos de Aprendizagem. Este deve conter 

as falas das personagens ao encontro da definição de um determinado conceito, de 

forma a criar um texto interativo atraente ao nível pedagógico para o formando e 
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proporcionar um bom ensinamento ao mesmo. Na Tabela 7 são referidas as 

características da persona Art. 

 

Tabela 7 - Características da persona Art 

Persona 3 Robot Art 

Background & 
Demographics 

O Art é um Robot simpático virtual, que adora ensinar conceitos na 

área do trading. Com a sua vasta sabedoria em finanças, está 

sempre à procura de facilitar a vida aos formandos que são novos 

na área. 

Identifiers O Robot Art aparece quando é necessário existir um domínio de um 

conceito que as outras personagens não dominam. Adota as 

funções de automação, suporte ou definição de algo mais 

específico.     

Goals • Ensinar de forma clara e concisa  conceitos da área do 

trading 

Challenges • Conseguir proporcionar ao formando um bom ambiente de 

aprendizagem 

• Garantir a aprendizagem 

 

 

Figura 12 - Personagem Art (Autoria própria) 
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5.2.3. Storyboard 

O storyboard é uma ferramenta utilizada para o desenvolvimento de frames que 

compõem uma animação. Para Preece et. al. (2013) e Lucena et. al. (2014), os 

storyboard são definidos como sendo uma representação de sequências de ações ou 

eventos, pelas quais o produto devem passar para executar uma ação. 

Levando em consideração o autor, podemos dizer que é um exercício que permite 

uma visualização mais simplificada e realista, e marca as principais passagens de uma 

história. Utilizado de forma a planear o conteúdo de cada unidade de análise, é visto 

como um “rascunho” que vai permitir aos criadores visualizarem e discutirem a sequência 

do conteúdo com o objetivo de proporcionar ao mesmo discutir a sequência e fazer as 

alterações necessárias.  

O storyboard teve um papel fundamental no desenvolvimento deste trabalho, pois 

através do mesmo foi possível definir de que forma é que os vídeos criados se 

apresentariam. De forma a que o storyboard seja criado de forma completa, é 

fundamental criar uma narrativa que esteja presente em todos os objetos e que faça 

sentido ao agrupar os mesmos. Foi fulcral existir a definição do público que seria alvo 

neste processo, de maneira a ser estipulado para que público é que o conteúdo vai ser 

criado, e quais as características que esse público possui. Para a criação dos vídeos 

animados, foi determinado em conjunto com a empresa Learning2Trading que os 

mesmos seriam vídeos de curta duração de forma a captar a atenção total do formando. 

Todos os storyboard criados, foram previamente analisados por parte da empresa 

Learning2Trading, com a finalidade de criar uma lógica que fizesse sentido no mundo da 

área das finanças. 

 

 

5.2.4. Elaboração dos OA 

Para a elaboração dos objetos de aprendizagem, foi importante definir os temas 

que cada objeto continha. Foi crucial definir cada um desses conceitos relativos à área de 

financiamento, a estratégia de explicação do conceito, estratégia de aplicação do 

conceito e por fim o storyboard relativo a cada um dos mesmos. Todo o processo foi 

discutido e validado pelos colaboradores da empresa Learning2Trading, com o objetivo 

de criar conteúdo que fizesse sentido, e estivesse estruturado devidamente. 

De seguida são apresentados todos os conceitos e as suas estratégias. 
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5.2.4.1. Ações       

Estratégia de Explicação do Conceito 

Definição: Ações, são pequenas frações que correspondem ao capital de uma empresa, 

ou seja, são títulos representativos de unidades de participação no capital social de uma 

sociedade. 

Confere ao seu proprietário o título de sócio ou investidor numa dada empresa, além dos 

seguintes direitos:  

• direito ao recebimento dos lucros distribuídos (caso a sociedade decida efetuar a 

sua distribuição);  

• direito a participar e a votar nas assembleias gerais da sociedade;  

• direito a receber a fração em caso da liquidação da sociedade;  

• direito de preferência na subscrição de novas ações ou de outros valores 

mobiliários;  

• direito a obter informações sobre a evolução da empresa. 

 

O valor das ações das empresas cotadas em bolsa varia de acordo com múltiplos 

parâmetros além da lei de oferta e da procura, tais como: 

• os resultados financeiros da empresa,  

• as expectativas futuras da mesma,  

• a taxas de juros praticadas na região geográfica  

• a conjuntura económica do país  

• setor inserido,  

• ambiente bolsista, etc… 

O rendimento obtido com um investimento em ações depende não só da evolução da 

sua cotação, o seu preço ao longo do tempo, como também de outros eventos 

societários, como a distribuição de dividendos. 

 

Estratégia de Aplicação do Conceito 

• Guião (pequeno diálogo entre as personagens que permita explicar o conceito) 

• Tom e Robot Art 

 

Tom: Estou a terminar a minha licenciatura e acho que devia pensar em investir numa 

empresa 

Art: Estou a ouvir os teus pensamentos Tom! Acho que fazes bem, mas já sabes como 

vais investir? 
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Tom: Parece que a forma mais simples é a aquisição de ações, mas o que é uma ação?  

Art: Vou passar a explicar! 

Art: Ações, são pequenas frações que correspondem ao capital de uma empresa, ou 

seja, são títulos representativos de unidades de participação no capital social de uma 

sociedade. 

Confere ao seu proprietário o título de sócio ou investidor numa dada empresa, 

além dos seguintes direitos: o direito ao recebimento dos lucros distribuídos, caso a 

sociedade decida efetuar a sua distribuição; o direito a participar e a votar nas 

Assembleias-gerais da sociedade; o direito a receber a fração aquando da liquidação da 

sociedade; o direito de preferência na subscrição de novas ações ou de outros valores 

mobiliários; o direito a obter informações sobre a evolução da empresa. 

Para além disso, o valor das ações varia de acordo com múltiplos parâmetros, tais como, 

os resultados financeiros, expectativas futuras da mesma, o nível das taxas de juro, a 

conjuntura económica do país e do setor inserido, o ambiente bolsista, etc… 

O rendimento que é obtido através de uma ação depende não só da evolução da 

sua cotação, como o seu preço ao longo do tempo e também de outros eventos 

societários, como a distribuição de dividendos. 

 

Storyboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Storyboard Ações (Autoria própria) 
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5.2.4.2 Valor nominal de uma ação 

Estratégia de Explicação do Conceito 

Definição: O valor nominal é o valor lançado no Estatuto Social da empresa. É 

calculado dividindo o capital social da empresa pelo número de ações existentes na 

organização. Este valor tem pouca ou nenhuma influência no preço do mercado de 

ações. Caso o valor nominal seja superior ao valor de emissão da ação, diz-se que a 

emissão foi realizada abaixo do par ou a desconto. Caso contrário, a emissão foi 

realizada acima do par ou com prémio. Por fim, caso o valor nominal seja igual ao valor 

de emissão das ações, dizemos que a emissão foi realizada ao par. 

 

Estratégia de Aplicação do Conceito 

• Guião (pequeno diálogo entre as personagens que permita explicar o conceito) 

• Lara e Robot Art 

 

Lara: Entrei como acionista numa empresa muito conhecida Art! 

Art: Boa!  

Lara: Mas estou preocupada com o valor nominal! 

Art: Porquê? 

Lara: Porque tem muita influência no mercado das ações! 

Art: Estás errada Lara! Vou explicar o que é o valor nominal! 

Art: O valor nominal é o valor atribuído no Estatuto Social da empresa. É calculado 

dividindo o capital social da empresa pelo número de ações existentes na organização. 

Este valor tem pouca ou nenhuma influência no preço do mercado de ações. 

Caso o valor nominal seja superior ao valor de emissão da ação, diz-se que a 

emissão foi realizada abaixo do par ou a desconto. Caso contrário, a emissão foi 

realizada acima do par ou com prémio. Por fim, caso o valor nominal seja igual ao valor 

de emissão das ações, dizemos que a emissão foi realizada ao par. 
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Storyboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Storyboard Valor nominal (Autoria própria) 

 

5.2.4.3. Direitos de incorporação 

Estratégia de Explicação do Conceito 

Definição: Um direito de incorporação é um direito atribuído aos accionistas de 

uma determinada empresa, direito esse que, no âmbito de uma operação de aumento de 

capital, lhes permite receber um direito de incorporação por cada ação detida.  

Esses direitos de incorporação darão origem a novas ações, sem que para tal o 

seu detentor tenha que entrar com mais capital. Um aumento de capital por incorporação 

de reservas é, na prática, igual a um stock split (embora geralmente menor, visto que 

está condicionado à existência de reservas para incorporar). 

 

Estratégia de Aplicação do Conceito 

• Guião (pequeno diálogo entre as personagens que permita explicar o conceito) 

• Robot Art 

 

Art: direito de incorporação é uma condição atribuída aos accionistas de uma 

determinada empresa, condição essa que, no âmbito de uma operação de aumento de 

capital, lhes permite receber um direito de incorporação por cada ação detida.  

Esses direitos de incorporação darão origem a novas ações, sem que para tal o seu 

detentor tenha que entrar com mais capital. Um aumento de capital por incorporação de 
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reservas é, na prática, igual a um stock split (embora geralmente menor, visto que está 

condicionado à existência de reservas para incorporar). 

 

Storyboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Storyboard Direito de incorporação (Autoria própria) 

 

5.2.4.4. Direitos de subscrição 

Estratégia de Explicação do Conceito 

Definição: Direito de subscrição ocorre quando uma empresa resolve aumentar o 

seu capital social e emitir novas ações, e dá aos seus acionistas a preferência na compra 

de novas ações. A ideia do direito de subscrição é permitir que os acionistas consigam 

manter o mesmo nível de participação no negócio, mesmo depois do aumento do capital 

social. Em muitos casos, a subscrição pode ser ainda mais vantajosa para os acionistas, 

pois o preço da ação pode ser negociado a um  valor inferior ao de mercado. 

 

• Exemplo copiado: 

Para ficar mais claro, imagine, por exemplo, que uma empresa emitiu inicialmente 

10.000 ações e que você comprou 1.000 delas. Nesse caso, você se tornou dono de 10% 

do negócio. Até aqui tudo bem, certo? Contudo, depois de um tempo, a empresa resolveu 

emitir mais 5.000 ações no mercado para levantar novos recursos. Com o aumento do 

número de ações para 15.000, a sua participação, que antes era de 10%, passou a ser 

de 6,66%. É exatamente nesse ponto que entra o direito de subscrição. A subscrição 
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permite que você tenha preferência para comprar mais 500 ações e, assim, manter o 

mesmo nível de participação que tinha antes de novos papéis serem disponibilizados 

 

Estratégia de Aplicação do Conceito 

• Guião (pequeno diálogo entre as personagens que permita explicar o conceito) 

• Robot Art  

 

Art: Direito de Subscrição ocorre quando uma empresa resolve aumentar o seu 

capital social e emitir novas ações, e assim dá aos seus acionistas a preferência na 

compra de novas ações.  

 

Por exemplo: Uma empresa emitiu inicialmente 10.000 ações e você comprou 1.000 

delas. Nesse caso, você se tornou dono de 10% do negócio. 

Contudo, depois de um tempo, a empresa resolveu emitir mais 5.000 ações no 

mercado para levantar novos recursos. Com o aumento do número de ações para 

15.000, a sua participação, que antes era de 10%, passou a ser de 6,66%. 

É exatamente nesse ponto que entra o direito de subscrição. Permite que os 

acionistas consigam manter o mesmo nível de participação no negócio, mesmo depois do 

aumento do capital social. Em muitos casos, a subscrição pode ser ainda mais vantajosa 

para os acionistas, pois o preço da ação pode ser negociado a um valor inferior ao de 

mercado. 

 

Storyboard 

 

Figura 16 - Direito de Subscrição (Autoria própria) 
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5.2.4.5. Stock Split 

Estratégia de Explicação do Conceito 

Definição: Um “Stock Split” ou desdobramento de ações, ocorre quando uma 

determinada empresa divide proporcionalmente as suas ações existentes em bolsa em 

múltiplas ações novas, de forma a aumentar a liquidez das mesmas. Embora o número 

de ações em circulação aumente por um múltiplo específico, este desdobramento de 

ações não altera a capitalização bolsista da empresa, apenas faz com que haja mais 

ações em circulação de menor valor nominal. 

Os rácios de desdobramento mais comuns são de 2 para 1 ou 3 para 1, 

significando que o acionista terá duas ou três ações para cada ação detida antes do 

desdobramento. O stock split facilita aos investidores a aquisição de ações que outrora 

estavam demasiado caras, fazendo assim aumentar a liquidez das mesmas. 

 

Estratégia de Aplicação do Conceito 

• Guião (pequeno diálogo entre as personagens que permita explicar o conceito) 

• Tom, Lara e Robot Art 

Tom: Lara já ouviste o que é que aconteceu ao preço da Apple? 

Lara: Foi feito um stock split Tom! 

Tom: mas o que é um Stock Split? 

Lara: Um Stock Split é um desdobramento de ações!  Estou certa Art? 

Art: Sim Lara! Passo a explicar! 

Art: Um “Stock Split” ou desdobramento de ações, ocorre quando uma determinada 

empresa divide proporcionalmente as suas ações existentes em bolsa em múltiplas 

ações novas. Esta decide aumentar o seu número de ações em circulação, e distribui as 

novas ações aos acionistas já existentes, na mesma proporção das suas participações 

atuais.  Por exemplo, quando uma ação da apple está a um preço muito elevado para os 

investidores, é feita uma divisão dessa mesma ação em várias ações independentes! 

Este desdobramento de ações não altera a capitalização bolsista da empresa, apenas faz 

com que haja mais ações em circulação de menor valor nominal. 

Proporciona assim aos investidores a aquisição de ações que outrora estavam 

demasiado caras, fazendo assim aumentar a liquidez das mesmas. 
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Storyboard 

 

Figura 17 - Storyboard Stock Split (Autoria própria) 

 

5.2.4.6. Liquidez       

Estratégia de Explicação do Conceito 

Definição: Facilidade de transformar o investimento num dado ativo em meios 

monetários. Essa facilidade envolve duas dimensões: o tempo que demora a concretizar 

a transformação do ativo em moeda e o custo (designadamente, pelo facto de a 

transação se dar a um preço inferior ao valor económico real do activo em causa) que a 

transformação implica. A liquidez pode definir-se pelo número de unidades monetárias 

que é necessário injetar ou retirar de um mercado para que o preço de um ativo 

financeiro se altere. Assim, quanto mais elevado esse montante, maior a liquidez do ativo 

e, consequentemente, do mercado. Se, pelo contrário, com transações de pequeno valor 

se originar a alteração significativa do preço do activo estaremos na presença de um 

activo e de um mercado de reduzida liquidez. 

 

Estratégia de Aplicação do Conceito  

• Guião (pequeno diálogo entre as personagens que permita explicar o conceito) 

• Robot Art 

 

Art: A liquidez é a facilidade de transformar o investimento num dado ativo em meios 

monetários. Essa facilidade envolve duas dimensões: o tempo que demora a concretizar 

a transformação do ativo em moeda e o custo (designadamente, pelo facto de a 
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transação se dar a um preço inferior ao valor económico real do activo em causa) que a 

transformação implica.  

A liquidez pode definir-se pelo número de unidades monetárias que é necessário 

injetar ou retirar de um mercado para que o preço de um ativo financeiro se altere. Assim, 

quanto mais elevado esse montante, maior a liquidez do ativo e, consequentemente, do 

mercado. Se, pelo contrário, com transações de pequeno valor se originar a alteração 

significativa do preço do activo estaremos na presença de um activo e de um mercado de 

reduzida liquidez. 

 

Storyboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Storyboard Liquidez (Autoria própria) 

 

 

5.2.4.7. Reverse Stock Split 

Estratégia de Explicação do Conceito 

Definição: Um “Reverse Stock Split” ou desdobramento inverso de ações, é feito 

com o objetivo de reduzir o número de ações em circulação de modo a obter um aumento 

no preço da mesma, ou seja, ocorre quando uma determinada empresa consolida o 

número de ações existentes em bolsa em menos ações, e proporcionalmente mais 

valiosas. Embora o número de ações em circulação diminua, o valor da capitalização 

bolsista da empresa mantém-se a mesma. Esta operação apenas faz com que haja 

menos ações em circulação a um valor nominal superior ao pré “reverse stock split”. 

Estes eventos societários geralmente são realizados por empresas que caíram 

muito no mercado de ações e que negociam abaixo de um dólar tendo como principal 
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objetivo aumentar o preço das suas ações, numa tentativa de as tornar mais atrativas 

para os investidores. 

 

Estratégia de Aplicação do Conceito 

• Guião (pequeno diálogo entre as personagens que permita explicar o conceito) 

• Tom, Lara e Robot Art 

 

Lara: A Apple fez um “stock split” no outro dia! 

Tom: Eu sei! Mas o “Reverse Stock Split”! não é a mesma coisa Lara? 

Lara! Não, o “reverse stock split” é o contrário de um “stock split” certo Art? 

Art: Exatamente Lara! Vou passar a explicar! 

Art: Um “Reverse Stock Split” ou desdobramento inverso de ações, é feito com o objetivo 

de reduzir o número de ações em circulação de modo a obter um aumento no preço das 

mesmas, ou seja, ocorre quando uma determinada empresa consolida o número de 

ações existentes em bolsa em menos ações, e proporcionalmente mais valiosas. 

O número de ações em circulação diminui, mas o valor da capitalização bolsista 

da empresa mantém-se a mesma. Esta operação apenas faz com que haja menos ações 

em circulação a um valor nominal superior ao pré “reverse stock split”. 

O Reverse stock split é realizado por empresas que caíram muito no mercado de 

ações e que estão negociando abaixo de um dólar e tem como principal objetivo 

aumentar o preço das suas ações, numa tentativa de as tornar mais atrativas para os 

investidores. 

 

Storyboard 

 

Figura 19 - Storyboard Reverse stock split (Autoria própria) 
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5.2.5. Descrição do produto e processo  

5.2.5.1. Definição dos Vídeos 

Inicialmente, foi definido que os vídeos deveriam apresentar as personagens 

criadas mas de forma irregular, ou seja, cada vídeo teria a sua especificidade, e se num 

vídeo o robot Art aparecia sozinho, em outro já podia aparecer a personagem do tom e o 

robot Art em conjunto. Para além desta característica importante, foi definido que alguns 

dos vídeos possuiriam outro vídeo introdutório, onde iria ter lugar uma interação das 

personagens criadas, gerando dessa forma uma narrativa mais completa e diferenciada. 

Tanto o vídeo introdutório como o vídeo explicativo, teriam de ser desagrupados e 

criados à parte um do outro, de forma a poderem futuramente ser utilizados de forma 

independente, fazendo assim jus à definição do conceito de objetos de aprendizagem. 

 

 

5.2.5.2. Formato 

Para a criação dos vídeos animados, foi estipulado que deveriam ter um formato 

que permitisse uma visualização de qualidade quando são visionados pelos formandos. 

Assim, e depois de alguma pesquisa, a escolha do formato para este produto multimédia 

foi largura: 1920px e altura:1080px. 

 

 

5.2.5.3. Tipografia 

A tipografia escolhida para o texto presente nos vídeos foi Microsoft Tai Le, e 

estilo Regular, representada na Figura 20.  

 

 

Figura 20 - Fonte utilizada (Microsoft Tai Le) 
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5.2.5.4. Cores  

Existe conhecimento em como “as cores podem tornar uma criação visualmente 

mais interessante e estética, além de reforçar a organização e o significado dos 

elementos de um design” (Lidwell, Holden e Butler, 2010, p. 48), mas a utilização do 

branco dá um maior destaque à forma dos mecanismos e valoriza a técnica de paper 

cutting que ilustra esses mecanismos. Com o objetivo de ser discutido quais as cores que 

teriam lugar no projeto em desenvolvimento, foram criados quatro exemplos 

representativos das possíveis cores a serem utilizadas, sendo disponibilizados à empresa 

Learning2Trading, de forma a que a mesma tivesse a possibilidade de escolher um dos 

exemplos como base. Em conjunto com a empresa, foram definidas as cores que teriam 

lugar em todos os vídeos que permitem cativar os formandos, como também a ir de 

encontro com os gostos e preferência da mesma. 

A Figura 21, apresenta os exemplos criados para posterior seleção da paleta de  

cores. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Exemplos base (Autoria própria) 
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Na Figura 22, estão representadas as cores escolhidas para o projeto: 

 

Figura 22 - Palete de cores utilizadas (Autoria Própria) 

 

 

5.2.6. Softwares Utilizados 

Para a concretização de todo o projeto, foi essencial recorrer a softwares que 

apoiam e sustentam todo o processo. São eles que permitem que toda a magia aconteça, 

e que o produto final seja realizado e finalizado devidamente, procurando obter as 

ferramentas necessárias para se aproximar do produto final que o utilizador visionou. 

Assim, depois de serem analisados todos os aspectos importantes a ter em consideração 

para a criação de vídeos animados, foi essencial definir  quais as ferramentas que seriam 

relevantes  a serem utilizadas de forma a sustentar a criação e desenvolvimento dos 

mesmos. Depois de algum tempo de reflexão e análise de todo o processo, chegou-se à 

conclusão que iriam ser necessárias mais do que uma ferramenta, e que cada uma delas 

dispõe de um propósito imprescindível para cada fase do processo. 

 

 

5.2.6.1. Adobe Illustrator 2017 

Com o software Illustrator, do fornecedor da Adobe, foi possível criar layouts 

gráficos. O primeiro passo de toda a construção passa por criar as personagens que vão 

ter lugar nos vídeos, assim, o Adobe Illustrator foi a ferramenta perfeita para tal criação. 

Esta ferramenta disponibiliza desenhos técnicos 2D, e é um programa de edição de 

imagem vetorial bastante popular. É essencial no desenho técnico e rigoroso e na criação 

de logótipos, gráficos, ilustrações e outras tarefas criativas. Através dele, é possível criar 

vetores que podem ser aumentados quando for necessário sem dessa forma alterar as 

medidas e características iniciais. 

Já existia um conhecimento prévio no uso deste programa, pois fao longo de todo 

o meu percurso académico da investigadora, foi um programa á qual a mesma deu 

bastante uso. A escolha pelo Adobe Illustrator passou por ser um software de qualidade e 
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bastante utilizado para criação de conteúdo gráfico. Com recurso ao site Flaticon, foi 

possível ir buscar elementos gráficos interessantes a serem utilizados nos vídeos, e 

através da utilização do Adobe Illustrator, foram alterados e desestruturados por completo 

tais imagens, ajustando-as ao gosto pessoal da investigadora e ao da empresa. Com o 

Adobe Illustrator, para além da criação de personagens e elementos a animar, também 

foram criados os mais diversos cenários a serem aplicados nos vídeos, que 

essencialmente fizeram parte integrante dos vídeos introdutórios. 

 Nas figuras seguintes (23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30), são apresentadas alguns 

exemplos de imagens gráficas e cenários criados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Imagem geral dos elementos do projeto (Autoria própria) 

 

 

 

Figura 24 - Personagens (Lara, Tom e Art), (Autoria própria) 
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Figura 25 - Cenário 1 (Autoria própria) 

 

.  

Figura 26 - Cenário 2 (Autoria própria) 

 

 

Figura 27 - Cenário 3 (Autoria própria) 
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Figura 28 - Cenário 4 (Autoria própria) 

 

 

Figura 29 - Cenário 5 (Autoria própria) 

 

 

 

Figura 30 - Ícones principais dos vídeos 
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5.2.6.2. Adobe After Effects 2019 

Depois da parte gráfica ser concebida no Adobe Illustrator, seguiu-se a criação e 

desenvolvimento dos vídeos através do Programa After Effects da Adobe. O Adobe After 

Effects é um software gráfico, que tem como principal objetivo fornecer funções simples e 

práticas relativas à edição de vídeo ou imagens. É um programa integrado no pacote de 

soluções da Adobe, e através dele é possível desfrutar de uma experiência altamente 

ideal no que toca à edição e criação de vídeos. É uma excelente opção para quem 

procura um programa flexível e prático na realização de edição e ajustes de vídeos, 

filmes e animações. Para a criação de vídeos animados neste programa, foi elementar ter 

em consideração que os mesmos deveriam ser diretos, objetivos e de curta duração, de 

forma a não cansar e entediar o utilizador ao serem visualizados. Foi importante ter em 

consideração neste percurso, que por vezes o menos é mais, algo importante a ter em 

conta quando o objetivo é captar a atenção do consumidor. Todos os vídeos foram 

criados em ficheiros independentes, e foram criadas diversas composições dentro do 

mesmo, de forma a construir os vídeos animados.  

Durante todo o processo, os ficheiros criados no Adobe Illustrator foram 

importados para o programa do After Effects, à medida que seriam necessários em 

determinado vídeo, e consoante o contexto da narrativa presente. Foi fundamental ter em 

consideração a utilização de texto nos mesmos, pois, visto que os vídeos são destinados 

a um público alargado de várias nacionalidades, era importante colocar o mínimo de texto 

possível. Para além deste aspecto valoroso, foi estipulado em conjunto com a empresa 

Learning2Trading de forma geral, qual a ordem dos elementos gráficos utilizados, para 

dessa forma criar uma narrativa de valor e que fosse compreendida de forma rápida e 

eficaz por pessoas que disponham de conhecimentos na área de finanças.  

Dentro do programa, foram utilizadas várias técnicas de produção de vídeo, desde 

a animação frame-a-frame, introdução de motion graphic, câmera zoom, etc.  

Todas as técnicas utilizadas, foram cruciais para toda a construção da animação, o que 

levou a produção de vídeos devidamente animados e interativos. Para além da imagem, 

o som também teve um papel relevante em todo o processo. Assim, foi escolhida uma 

música de fundo para implementar em todos os vídeos, sendo a empresa 

Learning2Trading a responsável por disponibilizar algumas potenciais músicas a colocar.  

Os vídeos aliados à música requerem uma atenção especial, pois é imprescindível que a 

mesma faça sentido à medida que o vídeo é reproduzido. Esta tem de coincidir com as 

passagens das imagens, com as trocas de imagem, dando movimento e fluidez, 

sobretudo coerência ao vídeo. 
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Por fim, depois de todo o produto ser criado e analisado, é vital efetivar uma 

exportação de qualidade. Dessa forma todos os vídeos foram exportados na melhor 

qualidade, a uma resolução máxima e em formato QuickTime, sendo a saída de áudio 

automática, a 48,000KHz, 16 bits e Estéreo.  

 

 

Figura 31 - Timeline do Adobe After Effects1 

 

 

Figura 32 - Timeline do Adobe After Effects2 

 

 

5.2.6.3. Polly da Amazon 

Depois de serem finalizados os vídeos e toda a parte da animação, foi estipulado 

entre a investigadora, a empresa Learning2Trading, e o orientador da dissertação que a 

colocação de vozes nos vídeos era um passo fundamental para criar uma dinâmica 

interessante. Assim, a empresa Learning2Trading disponibilizou-se a ficar responsável 
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pela criação de esses mesmos áudios, que posteriormente seriam atribuídos às três 

personagens principais (Lara, Tom e Art). O objetivo é criar áudios que tivessem um 

papel meritório, alterável e que fossem de possível uso no futuro próximo, mantendo 

sempre a mesma linha e estilo. O programa da Polly Amazon, é destinado à criação de 

falas realistas, e que permitem que o utilizador crie aplicativos de produtos compatíveis 

com a fala. É realizado através do serviço conversão de texto em fala (TTS) do Polly, que 

utilizam tecnologias avançadas de aprendizagem para sintetizar falas humanas com 

aparência natural. O  programa é relativamente recente, pois foi lançado em novembro de 

2016 e agora inclui 60 vozes em 29 idiomas. Através dele, o utilizador pode criar 

aplicativos com recursos integrados de fala, que funcionam em diversos países 

diferentes. Para além deste aspecto, é importante referir que a Polly também oferece 

uma seleção de vozes masculina e feminina, apta à escolha do utilizador, e permite 

escolher a voz consoante as várias regiões existentes. 

É um programa de fácil uso pois este não inclui taxas adicionais, estando 

disponível a um público mais abrangente, onde o utilizador tem o poder de criar arquivos 

de fala em formatos padrão tais como: MP3 e OGG. Relativamente a criação de vozes 

para os vídeos, foi importante ter em conta que existiam três personagens e que todas 

elas necessitavam de apresentar vozes diferenciadas. Para o Robot Art, foi desde logo 

estipulado que a voz deveria ser mais robotizada, dando assim ênfase à essência do 

mesmo. Apenas dois entre os sete vídeos criados, é que contém som e as vozes das 

personagens, para posteriormente serem apresentados. Através do programa foi possível 

controlar alguns aspectos tais como o volume, o tom, a velocidade, etc, o que permitiu 

ajustar as vozes através de programação alterável  existente no programa da Polly. 

Todos os sons foram exportados em formato MP3, e colocados de forma precisa nos 

ficheiros audiovisuais. 

 

 

5.2.6.4. Exe Learning 

Depois de todo este processo, era essencial criar um mecanismo de validação 

que permitisse associar diferentes elementos multimédia para criar um objeto de 

aprendizagem. Para esse efeito, foi definido como mecanismo o programa Exe Learning. 

O Programa Exe Learning, foi escolhido para este trabalho, por ser um aplicativo gratuito, 

livre e com código aberto que pode ser adaptado conforme a necessidade do seu 

utilizador para a criação de Objetos de Aprendizagem. É um software que permite aos 

seus utilizadores publicarem vários conteúdos didáticos em suportes digitais de forma 

https://aws.amazon.com/pt/polly/what-is-text-to-speech/
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simplificada e acessível. Este possui um conjunto de versões, onde cada uma acresce a 

novas e diferenciadas atividades, oferecendo a criação de exercícios variados tendo em 

conta a aprendizagem de cada “aluno”. Foi criado com o objetivo de analisar e avaliar 

qual o nível de aprendizagem de determinado formando e dessa forma, possibilitar a 

identificação dos principais erros e dificuldades sentidas durante toda a formação. 

Como o número de objetos de Aprendizagem criados é extenso, foi definido em 

conjunto com a empresa Learning2Trading, escolher apenas dois desses objetos, sendo 

os mesmos: “stock split” e “Ações”, por serem dos conceitos principais quando o tema 

abordado é finanças. Foi concebido um documento no programa, onde de seguida foram 

incluídos os vídeos de cada conceito, e onde no final de cada vídeo foi incluído um quiz a 

ser feito ao formando. O quiz é constituído por um conjunto de questões de escolha 

múltipla sobre cada conceito, com a finalidade de proporcionar um “mini teste” ao seu 

utilizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Documento eXeLearning 1 (Autoria própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Documento eXeLearning 2  (Autoria própria) 
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5.3. Terceira Fase - Avaliação dos Materiais Desenvolvidos 

A terceira e última fase de todo o processo é a fase de avaliação. Esta fase 

consiste em avaliar o material desenvolvido, e perceber se foi alcançado o objetivo inicial 

e é feita a apresentação e análise dos dados recolhidos através dos diversos 

instrumentos que foram utilizados. Serão igualmente apresentados os resultados que daí 

vão decorrer e que sustentam as respostas à questão de investigação inicial.  

Quando se realiza o processo de investigação, é imprescindível a construção de 

um modelo de análise, pois este proporciona através da uma esquematização e 

observação dos conceitos envolvidos na questão de investigação, uma orientação 

relativamente à observação e à metodologia do trabalho em questão. Segundo Quivy & 

Campenhoudt (2008), o modelo de análise é o prolongamento natural da problemática, 

articulando de forma operacional os marcos e as pistas que serão finalmente retidos para 

orientar o trabalho de observação e de análise. 

 

Tendo em conta a questão de Investigação: “Como aplicar o conceito de Objeto de 

Aprendizagem na construção de conteúdos de aprendizagem sobre negociação em 

bolsa de valores no contexto da empresa Learning2Trading?”, devemos considerar 

no modelo de análise os seguintes conceitos: 

 

• Objetos de Aprendizagem. 

• Conteúdos de Aprendizagem sobre negociação em bolsa de valores, no contexto 

da empresa Learning2Trading. 

 

 

5.3.1. Focus Group 2  

Depois do desenvolvimento do processo, é de extrema relevância avaliar os 

materiais desenvolvidos, dessa forma foi criado um novo focus group, que tem como 

objetivo mostrar aos participantes o trabalho realizado e discutido desde a primeira 

sessão realizada. Consequentemente, a investigadora entrou em contacto com os 

mesmos através de um novo email, em que foi previamente apresentado qual o objetivo 

da sessão, tempo e duração e novamente questionada a possibilidade de gravação da 

sessão online.  

Relativamente ao primeiro focus group, o número de participantes diminuiu visto 

que foi realizado numa altura de grande agitação académica em fases de exames, o que 

contribuiu para que apenas estivessem 3 participantes presentes. Para Aaker (2001), de 
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forma a ser feito um relatório eficiente de uma sessão de focus group, deve ter em conta 

toda a gama de impressões e observações de cada tópico e ser interpretada à luz das 

possíveis hipóteses a serem testadas posteriormente. Seguindo a opinião deste autor, foi 

tido em conta mais uma vez todas as opiniões e pontos de vista diferentes de cada um 

dos participantes apesar de ser um número mais reduzido. 

O focus group, iniciou-se com um agradecimento por parte da moderadora pela 

presença de todos os presentes, de seguida foram informadas novamente todas as 

regras que iam ser implicadas no decorrer de toda a sessão (gravação da sessão, o 

respeito de todas as opiniões e a confidencialidade dos dados). A função principal da 

segunda sessão é sem dúvida, obter pontos de vista diversificados dos participantes 

sobre o produto final desenvolvido e perceber se o material criado vai de encontro a tudo 

o que foi mencionado e expresso a ter em conta no primeiro focus group, para deste 

modo ser alcançada toda a ideia executada na prática. Em conjunto com a empresa 

Learning2Trading, foi determinado que iriam ser apenas apresentados dois dos sete 

vídeos existentes, de maneira a que toda a sessão não estendesse o seu tempo limite, e 

com o objetivo de concentrar os participantes em menor conteúdo captando assim toda a 

sua atenção. Foi apresentado o vídeo “stock split” e o vídeo “Ações”. Ambos os temas 

foram escolhidos devido ao facto de serem dos conceitos principais em Finanças, e os 

mais básicos a serem explicitados segundo os participantes do focus group. 

Após a visualização dos mesmos, deu-se seguimento à colocação das perguntas 

por parte da moderadora, de forma a criar uma discussão saudável entre todos os 

intervenientes. As questões foram criadas consoante as dúvidas que permaneciam em tal 

momento do processo e são apresentadas na tabela seguinte: 

 

Tabela 8 - Questões colocadas no focus group 2 

Questões 

 

1 

Relativamente aos vídeos apresentados, acham que os mesmos 

proporcionam uma aprendizagem mais fluida e dinâmica para um formando? 

 

2 

Na vossa opinião foram criados vídeos para os temas mais importantes a ter 

em conta em finanças? 

 

3 

Em relação ao áudio, acharam que o mesmo inserido num vídeo facilita a 

aprendizagem ao formando? 
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5.3.2. Dados recolhidos   

 

1. Relativamente aos vídeos apresentados, acham que os mesmos proporcionam 

uma aprendizagem mais fluida e dinâmica para um formando? 

 

Depois de serem analisadas as respostas por parte dos participantes, posso 

concluir que no geral os participantes acharam que o facto de o objeto de aprendizagem 

ser representado em vídeo facilita sim o mesmo, tornando-o mais interativo e 

interessante. Segundo o participante 1, vai depender do público-alvo, público esse que 

está num nível inicial em finanças. Em relação aos vídeos foi sugerida a utilização mais 

frequente de exemplos mais práticos. “Participante 1: Depende do público-alvo, 

certamente tem de se destinar a um público que certamente não tem conhecimentos em 

finanças, para um nível iniciante. Quando partimos do conceito de ação, é um conceito 

base. Penso que se podia ter utilizado uma quantificação de forma a facilitar a 

compreensão do formando, talvez um exemplo mais prático e um número quantificado 

em todos os vídeos.” 

 

Já o participante 2 considera que o vídeo tem de ser o mais simplificado possível, 

e relativamente ao áudio, o mesmo achou que podia ter sido mais fluido, de forma mais 

natural e não tão robótica. Na opinião deste participante, poderia existir uma lógica de 

início, meio e fim, mas é algo posteriormente foi explicado que não seria possível aplicar 

a mesma, devido ao facto que se trata de um Objeto de Aprendizagem, e tem a função 

de ser inserido  em qualquer contexto de forma independente. A nível visual ficou 

bastante agradado, e também considerou que os diálogos poderiam ser mais 

simplificados. 

“Participante 2: Sobre o aspecto do vídeo acho que facilita muito quanto mais 

simplificado melhor, como por exemplo o que o participante 1 falou utilizar um exemplo 

mais prático genérico, só para captar a ideia. Tem de explorar mais essa capacidade 

visual do vídeo. Relativamente ao áudio faltou uma falta de naturalidade, está um pouco 

a voz robótica. 

Em relação à estrutura do vídeo tem de haver um início e um final que façam 

sentido, mas fiquei com a sensação que não encerrou um assunto. Mas o principal é em 

relação a identidade e aspecto acho que ficaram todos bem interessantes. Os diálogos 

também penso que podiam ser mais simplificados e mais diretos talvez”. 
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2. Na vossa opinião foram criados vídeos para os temas mais importantes? 

 

Depois de serem analisadas as respostas por parte dos participantes, posso 

concluir que no geral os participantes concordaram que os temas adotados foram os mais 

corretos a serem utilizados no mundo financeiro, segundo o participante 1, que também 

sugeriu a colocação de exemplos práticos em todos os vídeos, e não apenas em alguns. 

”Participante 1: sim, parece-me que sim. Penso que seria interessante colocar 

exemplos em todos os vídeos, pois quando muitas vezes se falam nos conceitos as 

pessoas pensam que são só teóricos, e com um exemplo numérico ia facilitar a 

compreensão.” 

  

 

3. Em relação ao áudio, acharam que o mesmo inserido num vídeo facilita a 

aprendizagem ao formando?  

 

Depois de serem analisadas as respostas por parte dos participantes, posso 

concluir que no geral os participantes concordaram que o som sem dúvida é uma parte 

fulcral dos vídeos, mas segundo o participante 2 era importante colocar palavras-chave 

durante o vídeo, algo que foi explicado por o moderador como sendo inapropriado, visto 

que os objetos de aprendizagem devem ser os mais simplificados possíveis. 

“Participante 2: Penso que o áudio facilita sim, mas também mas gostava de 

haver palavras-chave durante a apresentação, pensar que conduzem um pouco e 

prendem a pessoa.” 

Posteriormente foi explicado por o participante 3 que os vídeos seriam 

legendados, e que essa função seria implementada posteriormente. 

O participante 3 fez referência á utilização posterior de legendagem em dois dos vídeos, 

aspecto importante a ser implementado nos mesmos. 

Participante 3: “Vídeos vão ser complementados com legendagem que permite 

acessibilidade e facilita a compreensão. Ainda não está implementado mas vai ser 

implementado depois.” 
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6. Conclusões 

Neste último capítulo da presente tese, são apresentadas as conclusões de todo o 

processo desenvolvido, e apresentadas e discutidas possíveis respostas para as 

questões de investigação iniciais com base na recolha de dados estabelecida no capítulo 

anterior. Para além deste facto importante, também é necessário fazer uma conclusão 

sobre o processo de desenvolvimento e operacionalização, reflexão crítica e quais as 

principais limitações que tiveram lugar na investigação. 

De forma a finalizar o capítulo, é elementar e valoroso ter em conta quais as 

perspetivas futuras em outros cenários de investigação, e que dessa forma possam dar 

continuidade ao estudo realizado, enaltecendo e apontando quais as características 

principais que aprofundam o estudo ou que o complementam. Recorrendo à metodologia 

utilizada e implementada ao longo de todo este trabalho, foi possível obter um conjunto 

de resultados muito satisfatórios e que correspondem aos objetivos delineados 

inicialmente. Através da metodologia, foi permitido criar um conjunto de objetos de 

aprendizagem de qualidade, apoiando assim a formação e-learning ao nível da área de 

financiamento e do trading. Assim sendo, é importante fazer referência e recordar a 

questão de investigação: 

 

• Como aplicar o conceito de Objeto de Aprendizagem na construção de 

conteúdos de aprendizagem sobre negociação em bolsa de valores no 

contexto da empresa Learning 2 Training?  

 

      Esta questão de investigação, foi fundamental para todo o processo, e sem a 

mesma era custoso concluir dados importantes a reter. Numa fase inicial da investigação, 

começou-se por investigar e definir o conceito de Objetos de Aprendizagem, tema central 

desta dissertação, e que sem este aprofundamento era impossível seguir em frente em 

toda esta dinâmica. Foi substancial estudar e compreender a temática, para de seguida 

ser elaborado um plano de aplicação rigoroso através da criação de vídeos animados 

sobre os conceitos na área de finanças. Foi realizada uma investigação em busca de 

modelos e ferramentas previamente desenvolvidas, que servissem como modelo e objeto 

de estudo. O tema “objetos de aprendizagem”, foi aprofundado com a intenção de ter em 

conta quais as suas características principais, os diversos formatos em que podem ser 

aplicados e quais os softwares que permitem a sua criação. 

Após essa fase de investigação do conceito, seguia-se a compreensão das 

temáticas ligadas à área do trading, temáticas essas que sofriam de um 
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desconhecimento, devido ao facto de ser uma área que não era familiar pela 

investigadora, mas que com o apoio da empresa Learning2Trading todo o processo foi 

mais simples. Observou-se a importância da criação de conteúdo para a utilização na 

formação na área do trading.  

Pode-se concluir que a criação de vídeos animados foi a técnica mais relevante a 

ser construída e aplicada, devido ao facto dos vídeos serem uma estratégia mais 

interessante, e do ponto de vista da investigação foi essencial criar mais do que um vídeo 

com o objetivo de explorar o conceito da agregação de diferentes objetos em função das 

necessidades.  Foi necessário identificar quais os itens que se devem enfatizar para 

assim proporcionar uma aprendizagem leve, prática e eficaz, realizada de forma interativa 

e motivante para o formando. Após ser feita uma longa pesquisa, foi possível observar 

que na área do trading, este tipo de conteúdo é muito escasso, o que por vezes complica 

e dificulta a aprendizagem a formandos que tenham interesse em aprofundar os seus 

conhecimentos. Os vídeos foram a ferramenta utilizada que poderá ser mais eficiente no 

suporte às aprendizagens, e foram construídos de forma coerente, obtendo um papel 

fundamental no ensino e-learning como um instrumento de valor.  

No início da aprendizagem é essencial ter em conta em que nível o formando se 

encontra, e o recurso mais eficaz segundo esta investigação de chegar à resposta, é 

colocar questões em conjunto com um exemplo prático de resolução, facilitando a 

compreensão por parte dos formandos. Foi primordial criar um conjunto de conceitos que 

estivessem interligados, mas que ao mesmo tempo fossem independentes uns dos 

outros, e por fim uma forma mais eficaz de avaliar o conhecimento adquirido por cada 

formando é criar um quiz. Este, permite “calcular” o nível de aprendizagem de uma forma 

mais descontraída e interativa, captando com qualidade a sabedoria de um formando em 

relação a determinado assunto para consolidar e validar tal conhecimento.   

A utilização do som, foi outro ponto importante nesta investigação, sendo um 

aspecto necessário na dinâmica dos vídeos, oferecendo informação de cada conceito de 

forma clara. A utilização do programa Polly, foi sem dúvida uma mais-valia em todo este 

processo, permitindo a criação de vozes manipuláveis e que podem ser reutilizadas 

futuramente mantendo sempre a mesma linha de desenvolvimento das mesmas. A 

utilização de vários formatos de objetos de aprendizagem, foi um ponto importante que 

levou à exploração de várias técnicas de criação de conteúdos, e permitiu explorar as 

principais características dos objetos. No caso da recolha de dados, os mesmos foram 

coletados através da realização de dois focus group, fundamentais que contaram com a 

participação de profissionais integrantes na área do financiamento e ensino. 
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Do ponto de vista pessoal, esta dissertação revelou-se num processo muito 

enriquecedor para a formação na área do financiamento utilizando os objetos de 

aprendizagem, e posteriormente a avaliação do conhecimento do formando. O facto de 

todo este processo contar com a colaboração da empresa Learning2Trading, 

demonstrou-se igualmente enriquecedor na medida em que permitiu o contacto com 

profissionais relacionados com a área das finanças, e que conjugado com a área do 

ensino e da comunicação multimédia permite criar conteúdo relevante e único. 

O facto de existir uma resposta positiva por parte do público-alvo em questão 

relativamente ao produto final desenvolvido, foi uma vantagem e uma confirmação 

otimista que foi cumprido o objetivo principal de todo este processo. Por fim, nesta 

investigação, consideram-se todos os resultados obtidos bastante positivos, pois existe 

uma potencial utilização dos mesmos em projetos futuros.   

 

  

6.1. Limites da Investigação 

Após a realização desta dissertação, é importante referir que durante todo este 

processo foram surgindo alguns obstáculos e problemas que por vezes limitaram todo o 

plano traçado do desenvolvimento da mesma. O trabalho em contexto empresarial teve 

os seus aspectos interessantes, pois foi a primeira vez que foi realizado um trabalho 

deste tipo e sem dúvida, enriqueceu o próprio conhecimento da investigadora. Apesar 

disso, existiram alguns problemas associados a todo o processo sendo um deles a 

situação pandémica que ainda se vive, impossibilitando o contacto direto e presencial 

com a empresa Learning2Trading. Todas as reuniões decorreram via online, criando por 

vezes alguns constrangimentos no contacto e comunicação com a empresa. A nível da 

interação com os participantes do focus group, a situação pandémica também levou a 

que tais reuniões fossem realizadas em contexto online, sendo toda a  conversação 

menos intimista e posteriormente levou a uma recolha menos vantajosa de dados 

essenciais para a investigação. É de extrema importância frisar, que sendo a empresa 

Learning2Trading uma empresa da área de financiamento e trading, e não tendo nenhum 

profissional na área da Comunicação multimédia, apesar de toda a disponibilidade por 

parte dos membros da mesma, o contacto e a comunicação sobre a criação dos 

conteúdos solicitados tornou-se por vezes um desafio. 

A nível do desenvolvimento de conteúdos, existiram alguns obstáculos que se 

fizeram sentir, por exemplo ao nível do som das vozes das personagens colocado nos 
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vídeos, parecendo um pouco robótico, que ao nível da interação no próprio vídeo criou 

alguma incoerência. 

 

 

6.2. Perspectivas Futuras  

O e-learning está cada vez mais presente nos dias de hoje na nossa sociedade, 

principalmente com a situação pandémica, pois transformou-se numa solução para tal 

problema. Assim, relativamente às perspectivas futuras do presente trabalho, pode 

afirmar-se que é relevante a criação do mesmo, pois apoia novas formas de ensino 

principalmente na área do financiamento, área essa que em conjunto com ramo de 

multimédia e audiovisual ainda está em crescimento. No caso concreto desta 

investigação, a busca por soluções de ensino através de objetos de aprendizagem é uma 

prioridade e a sua aplicação na área do financiamento é uma necessidade devido à 

escassa quantidade presente de tais objetos. O facto de serem criados múltiplos objetos 

de aprendizagem, permite a utilização dos mesmos em vários contextos, plataformas e 

objetivos, estando os mesmos interligados, mas manifestando-se independentes uns dos 

outros. A utilização de vários vídeos em que cada um deles constitui um objeto de 

aprendizagem, e implementado tudo isso numa plataforma que permite a exportação dos 

objetos segundo as normas scorm, vai permitir compor arranjos mais ao menos 

complexos em função da formação em causa. Os vídeos animados é uma ferramenta 

cada vez mais utilizada no ensino, e que certamente deve ser explorada futuramente de 

forma a aperfeiçoar e dinamizar os mesmos.  

Ao nível do som criado e aplicado no presente trabalho, terá de ser 

posteriormente desenvolvido, criando assim uma base mais robusta e coerente, mas que 

promete inovação, e um modo mais avançado e progressista de ser. 

Num futuro em um cenário ideal, a aprendizagem deverá ser individual a cada utilizador, 

e dinâmica de forma a ser adaptável às necessidades do mesmo. Deverá ser permitido 

que o formando possa construir o seu caminho de forma mais independente. Todo este 

processo irá permitir futuramente que sejam utilizados algoritmos de inteligência artificial, 

com a finalidade de ajudar a que estes objetos em função da pessoa que os utiliza, 

possam ser utilizados de forma dinâmica e não estática, criando uma base de trabalho 

útil a nível do ensino, pois o ensino está a mudar e essa mudança cada vez será mais 

rápida. 

Para a empresa Learning2Trading, é fulcral todo o desenvolvimento deste projeto, 

pois existe a ambição de num futuro próximo esta ideia ser algo que possa ser 
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implementado em múltiplas áreas e cenários, e se adeqúe a vários níveis de utilizadores 

e públicos alvo diferentes. Por fim e para concluir, para além de tudo o que foi referido 

anteriormente, é essencial investigar mais a fundo esta temática e testar novas formas de 

aplicação deste tipo de conteúdo, pois o ensino está a mudar e o mundo muda com ele. 
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Apêndices  

Apêndice 1 – Mapa Mental 

Apêndice 2 - Correio electrónico enviado para os participantes do Focus Group 1 
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Apêndice 1 - Mapa Mental 
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Apêndice 2 - Correio electrónico enviado para os participantes do Focus 

Group 1 

 

 

Olá Caro/a X. 

Sou a Daniela Carrilho, estudante em Mestrado em Comunicação Multimédia na 

Universidade de Aveiro, e de momento estou a realizar a minha dissertação com o tema ” 

Objetos de Aprendizagem e a sua aplicação na formação para negociação em Mercados 

Financeiros”. Estou a enviar este email com a finalidade de vos convidar a participar num 

Focus Group em que eu vou ser a moderadora. Este Focus Group terá como objetivo 

compreender as melhores técnicas e métodos a aplicar na formação relativa ao conceito 

de “Stock Split” utilizado nos mercados financeiros e recolher algumas opiniões sobre o 

mesmo. Estará previsto a realização de duas sessões, uma com o objetivo de abordar o 

conceito de  “Stock Split”, e a segunda sessão mostrar o resultado da construção de 

vários objetos de aprendizagem. As reuniões irão ter como duração prevista de 1h ou 

1:30h cada e vão ser realizadas na plataforma zoom, através do link 

https://zoom.us/j/97004717508?pwd=Q254cklVUGs2N1NFYURtdFBBTXRwQT09  com a 

seguinte Senha de acesso: W2a568 , e gravadas, no qual peço a vossa autorização para 

tal ocorrer. O primeiro Focus Group terá lugar no dia 24 ás 18:00h, e espero contar 

consigo para esta tarefa!  

 

Obrigado, Cumprimentos!   

Daniela Carrilho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/97004717508?pwd=Q254cklVUGs2N1NFYURtdFBBTXRwQT09
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Apêndice 3 - Storyboards 
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