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Resumo 

O planeamento das práticas de ensino e de aprendizagem é um aspeto crítico na 

educação, em especial no e-learning. Atualmente existem linguagens de modelação formal 

que tentam sistematizar o processo de representação de objetos de aprendizagem. Para o 

efeito, a linguagem mais adotada, apontada como mais robusta até atualmente é a IMS-LD, 

que vê representadas algumas das suas instanciações em ferramentas de autoria, 

denominadas editores gráficos. Estes tentam ultrapassar as dificuldades derivadas da 

complexidade de uso da IMS-LD, tornando-a acessível a utilizadores sem conhecimentos 

técnicos específicos. Para tal, os editores gráficos transpõem a linguagem codificada da IMS-

LD para ambientes em que se executa uma especificação através de notações gráficas e 

representações esquemáticas. 

No presente estudo recorremos ao editor CADMOS para o trabalho empírico. A escolha 

recaiu sobre este editor por apresentar uma interface gráfica e visual e por ser o único, à data, 

que se encontra integrado com o Moodle, aquele que atualmente é o LMS usado na maioria 

das instituições de ensino superior em Portugal. 

A investigação conduzida teve por base a necessidade identificada junto dos docentes 

de instituições de ensino superior de Portugal, de métodos e ferramentas que auxiliem no 

processo de planeamento de objetos de aprendizagem, nomeadamente em contexto de e-

learning. Esta lacuna, associada à expressa falta de conhecimentos em didática e pedagogia 

necessários à execução de um planeamento, e a falta de tempo útil para a tarefa, levam a 

que o planeamento em e-learning seja um aspeto descurado pelos docentes, nomeadamente 

no ensino superior. E este é um aspeto que pode comprometer a qualidade e eficácia dos 

processos de ensino e de aprendizagem. 

Para tentar dar resposta ao problema exposto, delineou-se como principal objetivo do 

trabalho, contribuir para a diversidade e inovação no planeamento didático em e-learning no 

ensino superior através do uso das linguagens de modelação com expressividade suficiente 

na representação dos objetos de aprendizagem, o qual se desdobra em três outros: 1) 

Conhecer as potencialidades da linguagem de especificação IMS-LD enquanto possível 

ferramenta de planeamento didático em e-learning; 2) Analisar o processo de conversão da 

especificação do planeamento, usando a linguagem IMS-LD, num objeto de aprendizagem na 

plataforma LMS; e 3) Identificar que mais-valias, se existirem, trazem as linguagens de 

modelação para o processo de planeamento didático em e-learning. 

O plano de investigação delineado sustentou-se nos princípios do paradigma 

interpretativo. Recorreu-se aos princípios do método de investigação Design Science 

Research para o desenvolvimento do estudo, o qual foi complementado pelo método 

Investigação-Ação, enquanto abordagem para conceber meta-artefactos no primeiro método. 

O estudo desenvolvido divide-se em três grandes períodos. Num primeiro período, o 

qual denominamos por Etapa 0, procuramos caracterizar o problema de investigação e 

sustentá-lo empiricamente. Realizaram-se entrevistas a docentes de diferentes instituições de 

ensino superior em Portugal, nomeadamente a Universidade de Coimbra, Universidade de 

Lisboa e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - e ainda uma quarta, cujos métodos 

de ensino se sustentam no ensino a distância e e-learning, a Universidade Aberta. Para as 
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entrevistas nas três primeiras instituições mencionadas, foram selecionados docentes sem 

conhecimentos específicos na área das tecnologias aplicadas à educação, uma vez que 

representam a maior cota do público-alvo do estudo, em análise. 

O segundo período do estudo, que denominamos por Etapa I, foi dedicado à exploração 

do CADMOS, com o objetivo de analisar aspetos de usabilidade da ferramenta e questões 

concetuais e de expressividade na representação do CADMOS, para a execução de 

planeamentos em e-learning. Foram executadas diversas tentativas de especificação de 

objetos de aprendizagem reais, recolhidos previamente. 

No terceiro período da investigação, Etapa II do estudo, o CADMOS foi explorado pelos 

docentes participantes no estudo, enquanto ferramenta de (re)concetualização do 

planeamento. No final desta etapa foram realizadas entrevistas aos participantes, após a 

realização do trabalho empírico, para identificar e compreender melhor as perceções e 

satisfação resultantes da experiência de cada um, bem como as suas expectativas face à 

possibilidade de uso de uma ferramenta como o CADMOS para planear. 

Como resultados do presente estudo temos três meta-artefactos novos e confirmámos 

um meta-artefacto prévio, que se constitui de informação presente na literatura. Este primeiro 

meta-artefacto prévio consiste na definição de critérios que sustentam a escolha do editor 

gráfico para planear. O segundo meta-artefacto compila as limitações do CADMOS 

identificadas. Ambos são produtos da Etapa I do estudo. O terceiro meta-artefacto, constituído 

por propostas de melhorias ao CADMOS, e o quarto meta-artefacto, formas de uso do 

CADMOS para (re)concetualizar o planeamento, são produtos da Etapa II, em que a 

ferramenta foi posta à prova pelos seus utilizadores finais, os docentes. 

 

Palavras-chave: planeamento; e-learning; ensino superior; editor gráfico; CADMOS; IMS-

Learning Design. 



 

XIII 

Abstract 

The planning of teaching and learning practices is a critical aspect of education, 

especially in e-learning. Currently there are formal modeling languages that attempt to 

systematize the process of representing learning objects. To that end, the most adopted and 

most robust language until now is the IMS-LD, which has some of its instantiations represented 

in authoring tools, called graphic editors. They try to overcome the difficulties arising from the 

complexity of using IMS-LD, making it accessible to users without specific technical 

knowledge. To that end, graphic editors transpose the coded language of the IMS-LD into 

environments in which a modeling is executed through graphical notations and schematic 

representations. 

In the present study we turn to the CADMOS editor for the empirical work. The choice 

fell on this editor for presenting a graphical and visual interface and for being the  unique, to 

date, that is integrated with Moodle, the one that currently is the most used LMS in institutions 

of higher education in Portugal. 

This research was based on the need identified by teachers of higher education 

institutions in Portugal, of methods and tools that assist in the process of planning learning 

objects, especially in the context of e-learning. This gap, coupled with the lack of knowledge 

in didactics and pedagogy needed to carry out planning, and lack of useful time for the task, 

make planning in e-learning an aspect neglected by teachers, namely in higher education. And 

this is one aspect that can compromise the quality and effectiveness of teaching and learning 

processes. 

In order to answer the mentioned problem, the main objective of the study was to 

contribute to diversity and innovation in didactic planning in e-learning in higher education 

through the use of modeling languages with sufficient expressiveness in the representation of 

objects of Learning process. This unfolds in three others: 1) To know the potential of the IMS-

LD specification language as a possible e-learning didactic planning tool; 2) Analyze the 

process of converting the planning specification using the IMS-LD language, into a learning 

object on the LMS platform; and 3) Identify what value-added, if any, bring the modeling 

languages to the didactic planning process in e-learning. 

The research plan outlined was based on the principles of the interpretive paradigma. 

We resorted to the principles of the research method Design Science Research for the 

development of the study, which was complemented by the Action-Research method, while 

approach to conceive meta-artefacts in the first method. 

The study is divided into three major periods. In the first period, which we call Stage 0, 

we try to characterize the research problem and to support it empirically. We interviewed 

teachers from different institutions of higher education in Portugal, namely Universidade de 

Coimbra, Universidade de Lisboa and Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - and yet 

a fourth, whose teaching methods focus on distance learning and e-learning, the Universidade 

Aberta. For the interviews in the first three mentioned institutions, were selected teachers 

without specific knowledge in the area of technologies applied to education, since they 

represent the highest quota of the target audience of the study, under analysis. 
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The second period of the study, which we named as Stage I, was dedicated to the 

exploration of CADMOS, with the objective of analyzing aspects of usability of the tool and 

conceptual and expressivity issues in CADMOS representation, for the execution of e-learning 

planning. Several attempts were made to specify real learning objects, previously collected. 

In the third period of the research, Stage II of the study, CADMOS was explored by the 

teachers participating in the study, as a tool for (re)conceptualizing planning. At the end of this 

stage, after the empirical work, the participants were interviewed, to identify and better 

understand the perceptions and satisfaction resulting from each one's experience, as well as 

their expectations regarding the possibility of using a tool such as CADMOS to plan. 

As results of the present study we have three new meta-artefacts and confirmed a 

previous meta-artifact, which is constituted by information present in the literature. This first 

previous meta-artefact consists of the definition of the criteria that support the choice of the 

graphic editor to plan. The second meta-artefact compiles the identified limitations of 

CADMOS. Both are products of Stage I of the study. The third meta-artefact, consisting of 

proposals for improvements to CADMOS, and the fourth meta-artefact, ways of using 

CADMOS to (re) conceptualize planning are products of Stage II, in which the tool was tested 

by its end users, teachers. 
 

 

Keywords: planning; e-learning; higher education; graphic editor; CADMOS; IMS-Learning 

Design 
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b-learning blended-learning: 

“Blended learning systems combine face-to-face instruction with 

computer-mediated instruction.” (Graham, 2006, p.5). 

CADMOS CoursewAre Development Methodology for Open instructional 

Systems: 

Editor gráfico e ferramenta de autoria, que tem por base os 

princípios da linguagem de modelação IMS-LD (Katsamani & 

Retalis, 2011). 

EML Educational Modeling Language: 

“semantically rich information model and binding, describing the 

content and process within units of learning from a pedagogical 

perspective in order to support reuse and interoperability” (Koper & 

Manderveld, 2004, p. 537). 

ensino online “(…) tipo de ensino que tem lugar através da comunicação mediada 

por computador (cmc), a distância, podendo ser síncrono (em 

tempo real) e assíncrono, (professor e aluno não têm de estar ao 

mesmo tempo nem no mesmo lugar na situação de ensino-

aprendizagem). Mas, uma característica essencial do ensino online 

é a interacção que possibilita um tipo de aprendizagem que se 

inscreve nos paradigmas construtivistas, e que se diferencia de 

outras formas de ensino a distância. Os elementos centrais do 

ensino virtual são, pois, a comunicação mediada por computador, 

o ensino a distância, a comunicação síncrona e assíncrona e as 

interacções colaborativas.” (Moragdo, 2001, p.127-128). 

e-learning eletronic-learning: 

“Una modalidad de enseñanza y aprendizaje, que puede 

representar todo o una parte del modelo educativo en el que se 

aplica, que explota los medios y dispositivos electrónicos para 

facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la calidad de la 

educación y la formación.” (Sangrà et al., 2011, p. 35). 
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IMS-CP IMS Content Packaging 

IMS-LD IMS Learning Design: 

“The IMS Learning Design specification supports the use of a wide 

range of pedagogies in online learning. This language is designed 

to enable many different pedagogies to be expressed. The 

language was originally developed at the Open University of the 

Netherlands (OUNL), after extensive examination and comparison 

of a wide range of pedagogical approaches and their associated 

learning activities, and several iterations of the developing language 

to obtain a good balance between generality and pedagogic 

expressiveness.” (IMS Global Learning Consortium, 2003). 

IMS-LOM IMS Learning Object Metadata 

IMS-QTI IMS Question and Test Interoperability 

LMS Learning Management System 

LPCEL Learning Process Composition and Execution Language 

metadados 
“informações que descrevem outros recursos de informação; o 

termo significa “dados sobre dados”, ou seja, informação que 

qualifica outra informação” (Sabatini, 2012, p.6). 

objeto de 

aprendizagem 

“Any entity, digital or non-digital, which can be used, re-used or 

referenced during technology supported learning.” (IEEE Standards 

Association, 2002). 

SCORM Sharable Content Object Reference Model 

TIC Tecnologias da Informação e Comunicação 

usabilidade “The extent to which a product can be used by specified users to 

achieve specified goals with effectiveness, efficiency and 

satisfaction in a specified context of use.” (International 

Organization for Standardization, 1998) 
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1.1 Contextualização do estudo 

A educação de hoje caracteriza-se por aspetos diferentes daqueles que pautavam o 

panorama educativo há uns anos atrás (Figueiredo, 2012; Coutinho & Lisbôa, 2011). Este 

panorama é marcado pelo aparecimento da World Wide Web (Web) e da Internet. Passámos 

a viver num mundo globalizado, numa sociedade em rede, marcada pela partilha e 

colaboração entre sujeitos, independente de aspetos físicos e temporais. 

O aparecimento contínuo de mais e novas tecnologias tem vindo a questionar, cada vez 

de forma mais premente, a missão e a visão em torno do ato educativo. Mas tem, sobretudo, 

vindo a revolucionar a educação, a forma de ensinar e de aprender, de interagir e de transmitir 

conhecimentos.  

As novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) conduziram ao 

aparecimento de novos espaços de transmissão e aquisição de conhecimentos. Passamos a 

coabitar um mundo em que espaços mais ou menos formais se tornam também eles lugares 

de ensino e de aprendizagem. Na escola, em casa, no emprego, num qualquer espaço social 

podemos aceder à informação, construir conhecimento, e aprender. As TIC são o veículo e 

agentes promotores do conhecimento, facultando o acesso à informação e a comunicação 

entre pessoas. 

Mudanças como as que se têm vindo a imprimir no panorama social, face ao 

aparecimento de novas soluções tecnológicas, conduziram ao desenvolvimento de toda uma 

geração cujas ações se baseiam no uso e emprego das TIC para os mais diversos objetivos. 

Uma geração que nasce(u), cresce(u) e vive na era do digital, com maior destreza no 

manuseamento de ferramentas para o desempenho de ações diversas, e muitas vezes 

designada de nativos digitais, geração Y ou geração net (Tapscott, 2009; Jones & Shao, 

2011), ou ainda como geração 2.0 (Figueiredo, 2012). 

Estas alterações configuram uma mudança de paradigma educativo, adaptado às 

capacidades e necessidades das novas gerações (Morais, Miranda, Alves & Melaré, 2013), 

em que a urgência e a velocidade de comportamento e resposta se assumem como 

características decisivas para a motivação e eficácia na ação. Esta necessidade de mudança 

de paradigma (Anderson & Dron, 2011) comporta novas exigências para os atores na 

educação, nomeadamente os professores, que têm que desenvolver novas estratégias de 

modo a responder às novas exigências dos processos de ensino e de aprendizagem e 

potenciar o desenvolvimento das competências dos alunos, motivando-os para aprender 

(Taylor & McQuiggan, 2008). 
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Nesta realidade os docentes passam de transmissores de conhecimento para 

orientadores, com funções de apoio e suporte (Bezerra, 2014; Alarcão, 2008). Uma realidade 

que se estende para além do espaço físico da sala de aula tradicional, através das TIC, 

conforme previsto nos pressupostos educativos patenteados na Declaração de Bolonha 

(Decreto-Lei n.º 42/2005 de 22 de fevereiro). 

O espaço da sala de aula estende-se para além dos limites físicos, ampliando o espaço 

de ensino e de aprendizagem. Torna-se possível aprender em qualquer momento, a partir de 

qualquer ponto. A Internet facilita o acesso e trocas de informação, permite comunicar por 

escrito ou voz e vídeo.  

As relações sociais e cooperativas ganham primazia numa educação globalizada, em 

que aprender em conjunto, trocar informações e comunicar passam a ser aspetos centrais. 

Surgem então novos conceitos como “Aprendizagem Colaborativa” (Dillenbourg, 1999), que 

se caracteriza como situações em que uma ou mais pessoas aprendem algo em conjunto. 

A distância física entre atores, permitida nas práticas educativas pelas TIC, contribui 

para uma maior autonomia dos alunos, e traz maior foco para o “aprender fazendo”, em 

detrimento de apenas ouvirem “como se faz”, construindo o seu próprio conhecimento. Neste 

contexto, são necessárias mudanças profundas envolvendo inovação nos métodos e recursos 

usados nos processos de ensino e de aprendizagem. E grande é ainda a resistência perante 

estas novas exigências.  

A adoção das TIC na escola aproximam-na da sociedade, facilitando os processos de 

desenvolvimento pessoal, social e profissional do aluno. Contudo, estes processos carecem 

de efetivas mudanças pedagógicas e institucionais. A fim de compreender melhor as 

inovações apoiadas pelas TIC e sua sustentabilidade, Law, Yuen e Fox (2011) iniciaram um 

estudo ecológico das características emergentes das inovações pedagógicas apoiadas pelas 

TIC, propondo as seguintes seis dimensões da inovação: 1) Objetivos pedagógicos – como é 

que os objetivos curriculares específicos se coadunam com as necessidades e competências 

para o século XXI; 2) Papel dos Professores e 3) Papel dos alunos – características essenciais 

na diferenciação entre pedagogia emergente e pedagogia tradicional, dadas as alterações 

verificadas para ambos os atores, numa e noutra pedagogia; 4) TIC a utilizar – nível de 

atualização e sofisticação da tecnologia disponível; 5) Conexão – nível de envolvimento da 

comunidade nos processos de ensino e de aprendizagem; 6) Multiplicidade de resultados de 

aprendizagem obtidos dos processos de aprendizagem. 

As TIC contribuíram para o desenvolvimento de novas formas de ensinar e de aprender 

(Veen & Vrakking, 2009), conduzindo ao aparecimento de novas terminologias para designar 
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o processo educativo, consoante o grau de utilização das TIC. Assim, surge o e-learning, 

modalidade de ensino em que as TIC servem de suporte às interações entre os vários agentes 

educativos, as quais podem ser de cariz síncrono ou assíncrono, e contemplar ou não aspetos 

de colaboração entre sujeitos (Sangrà, Valchopoulos, Cabrera & Bravo, 2011; Santos, 2000). 

Esta nova realidade comporta maior responsabilidade para os docentes, 

nomeadamente na criação e desenvolvimento de atividades e dinâmicas de ensino e de 

aprendizagem, com especificação dos processos e recursos usados na implementação das 

metodologias adotadas. 

Este processo de modelação deve ter em especial consideração, no âmbito do e-

learning, atos de comunicação e criatividade, sendo a preocupação central como tornar os 

processos de ensino e de aprendizagem eficazes, eficientes, significativos e acessíveis para 

os envolvidos (Ololube, 2013; Beethan & Sharp, 2013). Constitui uma forma de expressão 

importante para a partilha de informação e recursos, que permite a análise e reavaliação 

sistemática de processos e dinâmicas antes, durante e após a sua implementação, e 

reajustamentos que conduzam à melhoria do processo educativo. Esta partilha contribui ainda 

para questões como reusabilidade e interoperabilidade de processos, dinâmicas e recursos, 

aspetos também importantes nos dias de hoje, em especial no ensino superior (Greller, 2005). 

Neste contexto, nomeadamente em instituições cuja oferta não se centra em ensino em 

e-learning, este cenário de diversidade salienta questões relacionadas com a economia de 

custos e tempo associadas ao planeamento de atividades e produção de recursos.  

A partilha de planeamentos em formato digital, com possibilidade de replicação em 

vários contextos por diferentes atores - Reusabilidade (Cuevas, Muñoz-Merino, Fernández-

Panadero & Kloos, 2013) - permite, para além da economia de tempo e de recursos no 

desenvolvimento de processos e dinâmicas de ensino e de aprendizagem, a possibilidade de 

questionamento e reformulação dos mesmos antes, durante e após a sua implementação. 

Mas, para que esta partilha seja eficaz é importante a existência de um formato de dados 

standard e viável na conceção das atividades e especificação de objetos de aprendizagem, 

que seja independente da ferramenta adotada na sua descodificação - Interoperabilidade 

(Greller, 2005). 

Este processo de partilha torna indispensável a existência de uma forma de 

comunicação comum, entendida por todos e que represente claramente todos os processos, 

recursos, sujeitos e etapas inerentes ao objeto de aprendizagem.  
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As linguagens de modelação procuram contribuir para a resolução deste problema, 

como ferramenta concetual de apoio ao processo de planeamento e design (Botturi, Derntl, 

Boot & Figl, 2006). 

A meta-linguagem subjacente às linguagens de modelação usadas na especificação de 

objetos de aprendizagem designa-se por Educational Modelling Language (EML). Esta é 

representada através de Design Languages e consiste num modelo de notação semântica 

para descrição de processos de ensino e de aprendizagem (Hermans, Manderveld & Vogten, 

2004). Cumpre os requisitos de linguagem de especificação tecnológica de unidades de 

aprendizagem, providenciando uma estrutura pedagógica com diferentes tipos de objetos e 

evidenciando a relação entre eles (Koper & Manderveld, 2004). 

Uma design language é uma ferramenta de expressão visual de processos concebidos 

pelo sujeito ao nível mental. Constitui um meio de comunicação de ideias e planos através da 

representação, com recurso a um sistema de notação apoiado em ícones e outros símbolos, 

de problemas e soluções de design, percetível pelos diferentes atores no processo (Botturi et 

al., 2006). 

Torres, Cárdenas, Dodero e Juárez (2010), após a realização de estudos comparativos 

entre diferentes EML, consideram a LPCEL e a IMS-LD como as mais completas no que 

respeita à resposta aos requisitos pedagógicos pretendidos para este tipo de linguagens. 

Caeiro-Rodriguez, Anido-Rifón e Llamas-Nistal (2010), salientam as capacidades de 

modelação oferecidas pela IMS-LD, referindo, contudo, limitações no que toca à 

expressividade, salientando que “the modelling of units with IMS-LD is not an easy task.” (ibid, 

p.224). 

À medida que as EML se desenvolvem, mais necessidades são identificadas para um 

uso pleno destas linguagens no propósito que servem, nomeadamente a possibilidade de 

representação de diversidade pedagógica, descrição do fluxo de aprendizagem, composição 

dinâmica de estruturas, separação entre serviços e processos de aprendizagem, 

disponibilidade de estruturas de serviço de aprendizagem e possibilidade de transações de 

especificações (Dodero, Torres, Aedo & Díaz, 2005).  

Botturi et al. (2006) referem que a margem de evolução e desenvolvimento neste campo 

de investigação é grande, nomeadamente no que toca à verificação da eficácia das EML e 

possibilidade de as tornar mais acessíveis e fáceis de aprender por parte dos utilizadores. 

Face à complexidade de uso das linguagens de modelação (Hermans, Janssen & Koper, 

2014), software intermediário tem sido desenvolvido, no sentido de facilitar o processo de uso 
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e a adoção deste tipo de ferramentas. Este software constitui-se por ferramentas tecnológicas 

de autoria, denominadas de “editores gráficos”. Os editores transpõem para uma linguagem 

simplificada os princípios da EML que têm subjacente, tornando mais acessível a 

implementação de modelações através das mesmas, sem a necessidade de conhecimentos 

específicos para tal (Katsamani & Retalis, 2013). Os resultados de modelação são produtos 

interoperáveis e partilháveis, que podem ser convertidos em pacotes de dados executáveis, 

que, quando importados para LMS, permitem a operacionalização automática do objeto de 

aprendizagem especificado. 

Neste contexto, torna-se necessário aprimorar ou desenvolver linguagens e editores 

gráficos que fomentem o apoio à diversidade e inovação pedagógica, com expressividade 

suficiente para a representação dos diferentes níveis de complexidade dos processos de 

ensino e de aprendizagem, com foco na reutilização dos recursos e objetos de aprendizagem 

e na interoperabilidade dos mesmos. É ainda importante que a instrumentação e o sistema 

de notação promovam uma criação eficaz, eficiente e atraente de ambientes e práticas de e-

learning, numa comunicação standard e sincronizada entre os diferentes stakeholders na 

educação (Botturi et al., 2006; Torres et al., 2010). 

 

1.2 Motivação para o desenvolvimento do estudo 

Entre os anos de 2010 a 2012 foi desenvolvido um trabalho de consultoria pedagógica 

na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no âmbito do projeto que visava a 

implementação efetiva de um gabinete de e-learning na instituição. 

Durante o trabalho desenvolvido, com cerca de 50 docentes da instituição, denotou-se 

uma forte ausência da prática de planeamento didático e de motivação dos docentes para o 

fazer. Estes evidenciavam compreensão da necessidade deste tipo de prática, 

nomeadamente para atividades em contexto de e-learning, contudo não a concretizavam ou 

faziam-no de forma muito rudimentar e deficiente. Em conversas informais foram identificados 

como motivos para o problema a falta de tempo e a inexistência de um instrumento de 

planeamento didático normalizado, adotado institucionalmente, entendível por todos e 

partilhável. Estes fatores foram corroborados posteriormente, na análise da literatura e através 

da recolha de dados por entrevista a docentes de diferentes instituições de ensino superior 

portuguesas, como demonstramos de seguida na apresentação do problema de investigação 

e reforçaremos no Capítulo II de enquadramento teórico. 
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Neste contexto, surgiu a ideia/necessidade de existência de uma ferramenta que 

permitisse exprimir as ideias e planos de ação dos docentes, para atingir os objetivos didáticos 

delineados. Mais do que isso, uma ferramenta que lhes permitisse avaliar e reajustar as 

dinâmicas educativas antes, durante e/ou após o decorrer das mesmas, para potenciar o seu 

sucesso e uma melhor resposta às expectativas e necessidades dos alunos. Surgiu a 

necessidade de uma ferramenta que permita também a partilha de experiências pedagógicas 

entre professores (ou outros atores envolvidos na dinâmica de conceção, implementação e 

desenvolvimento de um objeto de aprendizagem, como tutores, designers instrucionais, 

produtores de recursos,…), através de uma representação entendível por qualquer um, e 

reproduzíveis noutros contextos. Desta forma, conseguir-se-ia maximizar a comunicação 

entre os stakeholders envolvidos no processo educativo, sem grande dispêndio de tempo.  

Foi a identificação desta lacuna e deste problema que serviram de ponto de partida para 

o desenvolvimento do trabalho de investigação realizado e aqui apresentado. 

 

1.3 O problema de investigação 

A conceção e planeamento de um objeto de aprendizagem, seja ele um recurso de 

apoio, uma atividade ou um curso, está na génese do desenvolvimento e implementação, e 

consequente sucesso ou insucesso desse mesmo objeto de aprendizagem (Ololube, 2013; 

Harden & Crosby, 2000). 

Atualmente, em Portugal, de uma forma geral as instituições não fornecem aos docentes 

instrumentos de planeamento e ferramentas de apoio ao processo. Individualmente, os 

docentes quando planeiam as suas práticas, fazem-no com base nos conhecimentos que vão 

adquirindo por auto-formação, em complemento com as necessidades sentidas ao longo do 

tempo. A falta de tempo e de conhecimentos, estratégias e instrumentos para planear são 

apontadas como principais inimigos ao processo (Prytula, Hellsten & McIntyre, 2010). 

A rapidez a que a evolução e mudanças acontecem em e-learning, associadas ao 

desenvolvimento e aparecimento de novas TIC, influencia o interesse e envolvimento dos 

participantes, a acessibilidade aos objetos de aprendizagem, entre outros fatores, que devem 

ser considerados desde a conceção do mesmo, com previsão de diferentes cenários e 

delineamento de estratégias para colmatar eventuais barreiras que surjam, para que o 

sucesso esteja garantido. 

Assim, face à importância do planeamento didático, é importante promover esta prática. 

É importante criar métodos e estratégias de planeamento passíveis de serem aplicados sem 
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grande dispêndio de tempo e que sejam entendíveis por todos os agentes envolvidos no 

processo educativo.  

No mundo globalizado em que nos encontramos, a partilha e colaboração são fatores 

que marcam a sociedade e as relações interpessoais (Castells, 1999; Downes, 2006). Estas 

dimensões ganham maior importância na educação, onde se promove o espírito cooperativo 

e de aprendizagem em rede. E tal não é válido só para os alunos, mas também para os 

professores. Assim, tornar possível a partilha de produtos de planeamento, possíveis de ser 

revistos e reproduzidos em diferentes ambientes, por diferentes sujeitos, é uma mais-valia 

para o desenvolvimento pessoal e profissional do corpo docente de qualquer instituição de 

ensino. Esta possibilidade de partilha e de comunicação entre docentes, contribui de igual 

forma para o melhoramento das práticas profissionais. 

Neste contexto, podemos enunciar o problema que deu origem ao trabalho desenvolvido 

e aqui apresentado como a ausência de planeamento em e-learning, no ensino superior, 

sustentado na necessidade manifestada pelos docentes de métodos e ferramentas que 

auxiliem no processo de planeamento de objetos de aprendizagem, em e-learning, e na falta 

de conhecimentos em didática e pedagogia necessários à execução de um planeamento, bem 

como de tempo útil para a tarefa. 

 

1.3.1 Sustentação do problema de investigação 

O aparecimento das TIC obrigou a diversas mudanças na educação, quer a nível social 

como profissional. A escola deparou-se com a necessidade de se adaptar à evolução 

imprimida pelas tecnologias e conseguir a sua integração nas práticas de ensino e de 

aprendizagem. Contudo, estas mudanças levantaram novas necessidades, a vários níveis, 

nomeadamente na formação docente, através de formação tecnológica e didática. Torna-se 

crítico que o docente aprenda a usar as novas ferramentas, adquirindo competências para a 

definição de estratégias que integrem as tecnologias com sucesso no processo educativo. 

Esta é uma realidade consubstanciada pelas necessidades expressas de docentes do ensino 

superior português: 

“Agora aquilo que sinto é que quando nós temos essas ferramentas à mão ou quando solicitamos aos 

alunos que façam uso de uma plataforma, a organização tem de ser muito melhor estruturada, muito 

melhor pensada do que quando nós fazemos uma planificação um bocadinho intuitiva. (…) E uma 

das necessidades que notei é de facto a necessidade de planear melhor, de forma muito mais 

organizada todo o processo de ensino. (…) Eu acho que falta entrar na nossa cultura de escola (…) 

falta a nossa formação.” 
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(Participante P011 – Universidade de Coimbra, Portugal) 

“Eu sinto falta da didática. Sinto falta da pedagogia. (…) a didática e a pedagogia que eu 

eventualmente sei aprendo-a por modo próprio e preocupo-me muito com isso. (…) nós deveríamos 

ter formação na área pedagógica, na área da didática, aprender a construir os conteúdos, aprender a 

esquematizar as disciplinas e os métodos de avaliação, e a interação com os alunos, mas na 

realidade cada um aprende por si e depois cada um faz aquilo que pensa que é mais adequado ou 

mais correto em termos letivos.” 

(Participante P32 – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal) 

O processo de ensino no contexto educativo atual, exige mais do docente, pelo que a 

formação contínua deste se torna premente para o desenvolvimento das suas competências 

pedagógicas.  

No recente estudo desenvolvido pelo Observatório de Qualidade no Ensino a Distância 

e eLearning da Universidade Aberta, precisamente sobre esta problemática no ensino 

superior em Portugal (Dias et al., 2015), é de salientar uma das conclusões alcançadas 

relativa à formação de eFormadores. O estudo, cujas respostas foram aferidas junto de 

docentes do ensino superior envolvidos em práticas de ensino a distância e e-learning, refere 

a “ausência de apoio institucional e financeiro para o desenvolvimento de competências de 

ensino online” (ibid, p. 76). Este é um fator crucial que contribui para a problemática subjacente 

a este estudo, uma vez que a ausência de conhecimentos constitui uma barreira à adoção de 

novas estratégias de ação, neste caso de planeamento didático. 

Outro fator relevante é a falta de uma infraestrutura de apoio técnico e didático, que 

forneça aos docentes métodos, estratégias e instrumentos para conceber, planear e 

implementar práticas de forma estruturada, integrada e adequada às necessidades da 

educação atual, permitindo-lhes, e à instituição, terem uma estratégia de uso das TIC e do 

próprio e-learning: 

“Sim, nem sempre igual. Portanto, é como digo, eu tenho ideia do que é que quero fazer, mas não 

tenho nenhum apoio institucional, não existe um gabinete, não existem aulas, instrumentos. (…) É 

cada um por si. Portanto, cada um faz o seu plano, cada um dá as matérias”. 

(Participante P3 – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal) 

                                                
1 A designação de P0x é atribuída aos participantes que apenas colaboraram na fase de caracterização do problema de 
investigação (Etapa 0 do estudo). 
2 A designação Px é atribuída aos participantes que colaboraram no trabalho empírico realizado na Etapa II do estudo, como o 
caso do P3, que teve igualmente participação na Etapa 0. 
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“(…) estamos muito absorvidos em montes de tarefas, acho que se perde muito tempo com tarefas 

que se calhar podiam ser economizadas havendo um guião de base, uma matriz.” 

 (Participante P01 – Universidade de Coimbra, Portugal) 

Face a esta necessidade expressa, cada docente estrutura e organiza as suas práticas 

com base na experiência pessoal e nos conhecimentos que por autoformação vão adquirindo: 

“É planeado, mas é planeado, como é que eu digo, é um planeamento que tem a ver com a própria 

aula. (…) normalmente eu tenho um plano de aulas, eu sei exatamente o que é que vou dar até ao 

fim do semestre, se tenho convidados e isso. E essas atividades estão intrinsecamente ligadas com 

aquilo que eu estou a dar na teórica e com o que estamos a fazer na aula laboratorial (…) tenho 

sempre uma tabelinha e tenho sempre o plano das aulas.” 

(Participante P02 – Universidade de Lisboa, Portugal) 

Todas estas manifestações sustentam o problema de investigação identificado e que se 

encontra na base do estudo que apresentamos de seguida. 

 

1.4 Apresentação do estudo 

1.4.1 Questões de investigação e objetivos 

Por forma a tentar dar resposta ao problema exposto, delineou-se um plano de trabalhos 

orientado por três questões de investigação, às quais procurámos dar resposta: 

Q1: Quais são os aspetos de um objeto de aprendizagem possíveis de especificar 

usando um editor gráfico para efeitos de planeamento didático? 

Q2: Quais são os principais aspetos determinantes no processo de conversão da 

especificação usando a linguagem IMS-LD em objetos de aprendizagem na plataforma 

LMS? 

Q3: Que potencialidades na concetualização e operacionalização do planeamento 

didático pode trazer o uso das linguagens de modelação? 

Na procura pelas respostas às questões de investigação delineadas definimos como 

objetivo do estudo:  

Fomentar o apoio à diversidade e inovação pedagógica através do uso das 

linguagens de modelação com expressividade suficiente na representação dos 
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objetos de aprendizagem, para o planeamento didático em e-learning no ensino 

superior.  

Este objetivo subdivide-se em três objetivos específicos, que vão ao encontro das 

questões de investigação, e que norteiam o estudo levado a cabo: 

1) Conhecer as potencialidades da linguagem de especificação IMS-LD enquanto 

possível ferramenta de planeamento didático em e-learning; 

2) Analisar o processo de conversão da especificação do planeamento, usando a 

linguagem IMS-LD, num objeto de aprendizagem na plataforma LMS; 

3) Identificar que mais-valias, se existirem, trazem as linguagens de modelação para o 

processo de planeamento didático em e-learning. 

Cada uma das questões de investigação formuladas acima conduziu à realização de 

trabalho empírico específico com o editor, o qual apresentamos à frente, no Capítulo III, 

relativo ao desenho do estudo e metodologia de investigação. 

 

1.4.2 Implementação do estudo 

A investigação desenvolvida teve como ponto de partida a Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, em Vila Real. A investigadora encontrava-se aqui a desenvolver trabalho 

de consultoria junto a docentes da instituição para a disseminação da adoção das novas 

tecnologias nas práticas pedagógicas (Cruz, Maia, Barroso, Pessoa & Morgado, 2011; Maia, 

Cruz, Barroso, Pessoa & Morgado, 2011; Pedrosa et al., 2012). O trabalho era dedicado ao 

apoio a docentes do ensino superior, de diversas áreas do conhecimento, na inclusão das 

novas tecnologias nos processos de ensino e de aprendizagem, e conduziu à identificação do 

problema, que se tornou o problema de investigação ao qual se encontra subordinada a 

presente investigação. 

Numa primeira fase, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro surgiu como 

possível contexto de desenvolvimento do estudo, dado o contexto privilegiado da relação da 

investigadora com elementos do corpo docente.  

Contudo, sendo esta uma universidade onde a adoção do e-learning se encontra numa 

fase inicial, não acontecendo de forma massiva e generalizada, houve a necessidade de 

alargar o contexto de recolha de espécimes de objetos de aprendizagem, para o 

desenvolvimento do trabalho empírico no âmbito do estudo. Assim, optou-se por estabelecer 
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contacto com docentes da Universidade Aberta de Portugal, aquela que garantia à partida um 

leque amostral variado, dado o facto de ser uma instituição que, por natureza, adota o e-

learning como prática educativa predominante. 

Dada a variedade de áreas científicas lecionadas em ambas as instituições, foi 

necessário restringir a recolha de espécimes a apenas uma área, de modo a conseguir alguma 

congruência na forma de concetualizar o ensino e nos métodos e estratégias adotadas pelos 

docentes, eliminando assim variáveis que influenciam diretamente a conceção, o 

desenvolvimento e a implementação dos objetos de aprendizagem. Uma vez que os contactos 

de que a investigadora dispunha em maior abundância na Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro são da área das ciências e engenharias, e o mesmo acontecia com os contactos 

pré-estabelecidos na Universidade Aberta, optou-se por focar a recolha de dados nesta área 

do conhecimento. 

Face à necessidade de uma melhor caracterização do contexto e sustentação do 

problema de investigação, foram estabelecidos contactos com docentes de diferentes 

instituições de ensino superior em Portugal (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa e Universidade Aberta), para a 

caracterização do processo de planeamento por eles efetuado e para o conhecimento da 

(in)existência de modelos pedagógicos, métodos e instrumentos de planeamento adequados 

à realidade do e-learning, adotados institucionalmente. A esta etapa do estudo demos a 

designação de Etapa 0, e será desta forma que em diante nos referiremos à mesma. 

A componente empírica da investigação desenvolvida centrou-se na realização de 

trabalho com o CADMOS, editor gráfico que tem por base a linguagem de especificação IMS-

LD, por ser uma ferramenta de autoria com interface gráfica e por ser o único que se encontra 

diretamente interligado com o LMS Moodle, uma das plataformas de ensino e de 

aprendizagem mais utilizadas em educação (Katsamani & Retalis, 2011; 2012 2013; 

Boloudakis, Katsamani, Retalis & Georgiakakis, 2012; Prado, Brandão & Brandão, 2014). 

Com os espécimes de objeto de aprendizagem recolhidos foram simulados diversos 

casos de uso da ferramenta pela investigadora, para identificação de potencialidades e 

limitações desta no planeamento e na operacionalização dos objetos no LMS. O trabalho 

realizado constituiu a primeira etapa (Etapa I) do estudo desenvolvido, com vista aos 

objectivos do estudo: 1) Conhecer as potencialidades da linguagem de especificação IMS-LD 

enquanto possível ferramenta de planeamento didático em e-learning; e 2) Analisar o 

processo de conversão da especificação do planeamento, usando a linguagem IMS-LD, num 

objeto de aprendizagem na plataforma LMS. 
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A segunda etapa (Etapa II) de trabalho empírico com o editor, centrou-se no uso do 

CADMOS pelos docentes participantes no estudo, tendo como foco o terceiro objectivo de 

investigação: 3) Identificar que mais-valias, se existirem, trazem as linguagens de modelação 

para o processo de planeamento didático em e-learning. 

O trabalho desenvolvido sustentou-se nos princípios do paradigma interpretativo, com 

recurso a dois métodos de investigação. Empregaram-se os princípios do método Design 

Science Research e do método Investigação-Ação. 

Em Design Science Research, a resolução de problemas processa-se através da 

criação de ideias, práticas ou técnicas inovadoras, na busca pela extensão dos limites do 

conhecimento. A compreensão do domínio do problema identificado e da sua solução é vista 

como instrumento para a criação do novo artefacto (Hevner, 2007; Hevner, 2010). 

O método de Investigação-Ação (Lewin, 1946) surge no presente trabalho como 

instrumento do Design Science Research, na formalização dos meta-artefactos 3 - Propostas 

de melhorias ao CADMOS - e 4 - Formas de uso do CADMOS para (re)concetualizar o 

planeamento. O trabalho desenvolvido no segundo ciclo de Design, e coincidente com a Etapa 

II do estudo, cuja intenção era conhecer e compreender as formas de uso do editor por 

docentes, para planear dinâmicas educativas em e-learning, contou com a colaboração dos 

participantes na investigação, numa ação contextualizada, delineada á priorí, sustentada no 

problema de investigação, assumindo os contornos de um ciclo de Investigação-Ação. 

Os dados resultantes das diferentes etapas do estudo foram recolhidos com recurso a 

técnicas e métodos de investigação de cariz qualitativo, nomeadamente a observação 

participante, a entrevista e a recolha documental, os quais foram posteriormente analisados 

segundo a técnica de análise de conteúdo proposta por Amado (2014). Na Etapa 0 foram 

aplicadas entrevistas aos docentes de diferentes universidades, para caracterização do 

problema de investigação no panorama educativo nacional, tendo sido gravado o áudio da 

aplicação das mesmas. Na Etapa I, o trabalho realizado foi desenvolvido pela investigadora, 

através do uso do CADMOS para modelação de objectos de aprendizagem. Os resultados do 

exercício realizado foram gravados no próprio editor, sendo passíveis de ser consultados e 

reutilizados. Na Etapa II, os dados assumem diferentes formatos: registos de observação 

participante da investigadora, gravação áudio de toda a dinâmica e gravação de tela dos 

computadores usados pelos participantes para o exercício de manuseamento do CADMOS, 

bem como gravações áudio das entrevistas realizadas após as sessões de trabalho. 

A análise de conteúdo das diferentes entrevistas realizadas ao longo do estudo 

encontra-se disponível no fim do documento, na secção Anexos, e os registos provenientes 
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da recolha documental são apresentados no Capítulo IV - Resultados, tal como as notas de 

observação participante. 

Adiante detalharemos os métodos e instrumentos utilizados, justificando as escolhas 

tomadas que conduziram ao resultado alcançado.  

 

1.5 Estrutura do documento de tese 

No presente documento, apresentamos o trabalho desenvolvido com vista aos objetivos 

referidos, e resultados obtidos, segundo a ordem de títulos que apresentamos de seguida. O 

presente documento encontra-se organizado em seis capítulos, que passamos a sumariar.  

No Capítulo I, o qual designamos de “Introdução”, é feita uma introdução ao tema em 

investigação com uma breve fundamentação teórica sobre o mesmo, e identificado o 

problema de investigação e os objetivos e questões de investigação. Apresenta-se ainda um 

breve resumo do estudo levado a cabo.  

O Capítulo II designa-se por “Enquadramento teórico”. Aqui é apresentado o estado da 

arte relativo ao tema em estudo. Faz-se uma contextualização do problema, relacionado com 

o planeamento em e-learning, e desenvolvimentos registados até à data da investigação que 

nos propusemos a desenvolver. Focam-se aspetos relativos às mudanças registadas nas 

metodologias de ensino e de aprendizagem no ensino superior e as consequências que o e-

learning e a web 2.0 trouxeram para esta realidade. Reflete-se sobre o que é o planeamento 

do ensino e a importância do planeamento na Educação. Abordam-se as linguagens de 

modelação enquanto possível solução para o problema em análise, dando-se especial 

atenção à IMS-LD, aquela que hoje é vista como a mais completa no que respeita à 

especificação de objetos de aprendizagem em educação. As linguagens trazem vantagens 

para o problema exposto, mas apresentam também várias limitações, e para lhes fazer face 

surgem os editores gráficos, aos quais dedicamos também uma secção neste capítulo. 

Efetuamos uma análise comparativa dos editores gráficos mais usados atualmente, 

dedicando especial atenção ao CADMOS, o editor que usámos para a realização da 

investigação a apresentar.  

Segue-se o Capítulo III, do “Desenho do estudo”, onde apresentamos em detalhe o 

estudo efetuado, descrevendo as opções metodológicas adotadas, como os métodos de 

investigação nos quais assentou o trabalho desenvolvido, as técnicas e os instrumentos de 

recolha e o tratamento de dados. 
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O estudo descrito no Capítulo III deu origem ao Capítulo IV, dos “Resultados”. Aqui 

apresentamos os resultados obtidos ao longo da investigação, os quais são discutidos e é 

sobre eles efetuada uma reflexão e confronto com a literatura no Capítulo V, intitulado 

“Discussão dos resultados”.  

O último capítulo denomina-se de “Considerações Finais” e é onde apresentamos as 

principais conclusões alcançadas, uma reflexão sobre a relevância da investigação no 

panorama atual e suas implicações, bem como possíveis linhas de investigação futura. 

Por fim, são apresentadas as “Referências bibliográficas” ordenadas alfabeticamente, 

que serviram de base ao desenvolvimento do plano de investigação levado a cabo e aqui 

apresentado. 

Os “Anexos” encontram-se na parte final do documento e aqui poderão encontrar 

instrumentos desenvolvidos e utilizados para a recolha e análise dos dados, imagens dos 

resultados dos testes de especificação, entre outros objetos relevantes no processo de 

investigação desenvolvido. 
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Na sociedade da informação e do conhecimento em que vivemos, o panorama atual da 

Pedagogia, caracteriza-se pelo aparecimento de novas tecnologias, as quais assumem 

crescentemente um papel de relevo na busca por uma maior adequabilidade das práticas ao 

dia-a-dia e habilidades dos alunos ao contexto educativo, e consequentemente na promoção 

do gosto por aprender e obter resultados positivos na formação. 

Neste contexto, os desafios são frequentes para os docentes e por vezes mostram-se 

mesmo limitadores da ação, através da inexistência de uma atualização dos conhecimentos 

e competências que lhes permitam acompanhar as mudanças que a sociedade imprime à 

educação. A necessidade de adaptação das práticas educativas à introdução de um novo 

fator, as TIC, obriga a repensar toda a dinâmica dos processos de ensino e de aprendizagem 

e da relação professor-aluno, levando a um reajuste de métodos, processos de conceção, 

implementação e avaliação de atividades didáticas, e a uma necessidade de aquisição de 

novas competências didáticas e tecnológicas (Nogueira, Pessoa & Gallego, 2015; Bastos, 

2011; Locateli, 2009). 

 

2.1 A Sociedade da Informação e do Conhecimento 

Num mundo globalizado, marcado pela mudança rápida e permanente, os novos 

problemas que surgem não encontram resolução nas teorias e soluções formuladas para 

problemas anteriores, obrigando a repensar estes processos e teorias. Num novo contexto, 

as teorias renovadas que emergem como produto de um determinado tempo e espaço 

influenciados por forças catalisadoras da mudança, conduzem a uma forma nova de ver o 

mundo. Estas forças, ambientais, sociais, políticas e económicas, ou científicas e 

tecnológicas, exercem influência, direta ou indireta, sobre as diferentes regiões do planeta, 

evidenciando a globalização que pauta o mundo em que vivemos. 

O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), a par do 

surgimento e evolução da World Wide Web, marca profundamente a atualidade pelas 

mudanças que potencia no contexto, influenciando as atividades do quotidiano e definindo a 

qualidade de vida da sociedade (Area & Pessoa, 2012). Atividades tradicionais de 

comunicação, acesso a informação, acesso a produtos ou ensino e aprendizagem passam a 

ser possíveis num ambiente virtual, através da tecnologia. Esta conceção de sociedade em 

mudança por conta da ciência, da “revolução das TIC” e da “explosão da informação” deu 

origem ao conceito de Sociedade da Informação (Webster, 2006; Coutinho & Lisbôa, 2011). 



Capítulo II – Enquadramento teórico 

19 

De acordo com Coutinho e Lisbôa (2011, p.6), “Um dos primeiros autores a referir o 

conceito de Sociedade da Informação (SI) foi o economista Fritz Machlup, no seu livro 

publicado em 1962, The Production and Distribution of Knowledge in the United States. No 

entanto, o desenvolvimento do conceito deve-se a Peter Drucker que, em 1966, no bestseller 

The Age of Discontinuity, fala pela primeira vez numa sociedade pós-industrial em que o poder 

da economia - que, segundo o autor, teria evoluído da agricultura para a indústria e desta para 

os serviços - estava agora assente num novo bem precioso: a informação (Crawford, 1983)”. 

O despoletar das TIC conduziu a uma mudança paradigmática civilizacional, onde as 

tecnologias passam a constituir o meio para novas formas de acesso e de distribuição da 

informação. Contudo, este novo paradigma é tema de discórdia no que respeita à sua origem, 

definição e características, havendo diferentes interpretações e explicações do mesmo. Neste 

contexto, Webster (2006) elenca seis dimensões analíticas, que pela sua génese definem os 

vários posicionamentos subordinados ao tema da Sociedade da Informação: 

▪ Tecnológica: a evolução das TIC está na origem do novo paradigma técnico-

económico; 

▪ Económica: a informação e o conhecimento estão na base da economia moderna, 

com influência direta no Produto Nacional Bruto; 

▪ Ocupacional: relação entre o declínio das classes laborais diretamente produtivas e 

o aumento do número de ativos nas “profissões da informação” são determinantes para a 

nova sociedade emergente; 

▪ Espacial: os conceitos de espaço e tempo são reorganizados e reestruturados com 

base nas redes estabelecidas pela tecnologia, que permitem ligar, em tempo real, lugares 

distantes geograficamente;  

▪ Cultural: partindo do conceito de globalização, assume que nunca antes circulou tanta 

informação, disponível para todos em qualquer parte; 

▪ Conhecimento teórico / informação: as mudanças da sociedade não se prendem 

com a quantidade de informação, mas sim com o carácter da mesma, e o que a informação 

comporta para a nossa realidade transforma por completo a forma de agir e de viver da 

sociedade. 

 Independentemente da linha de pensamento considerada para a definição da 

Sociedade da Informação, sabemos hoje que a sociedade, sustentada nos processos de 

acesso e manipulação da informação e de construção do conhecimento, tornou-se uma 

sociedade em rede, com profundas alterações organizacionais e económicas, onde “a 

geração, processamento e transmissão de informação torna-se a principal fonte de 

produtividade e poder.” (Castells, 1999, p.21). O autor avança mesmo que “As redes 
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constituem a nova morfologia das sociedades e a difusão da sua lógica modifica 

substancialmente as operações e os resultados dos processos de produção, experiência, 

poder e cultura. Embora a organização social, sob a forma de rede, tenha existido noutros 

tempos e lugares, o novo paradigma da tecnologia da informação fornece as bases materiais 

para a expansão da sua penetrabilidade em toda a estrutura social.” (Castells, 2002, p. 607). 

As mudanças impostas pela nova realidade conduzem a alterações ao nível das 

competências exigidas em cada área de atuação profissional, as quais assistem à divergência 

de métodos e técnicas para a resolução de problemas, o que exige um alargamento do 

domínio de saberes. Tal acontecimento trouxe implicações para os currículos académicos, os 

quais foram alvo de reformulações de forma a darem resposta às novas exigências laborais 

e sociais. 

Castells (2002), ressalva as cinco principais características definidoras do novo 

paradigma de Sociedade da Informação, também identificado como “Sociedade Pós-

Industrial”: 

1) A informação é a sua matéria-prima: a tecnologia e a informação encontram-se 

mescladas, complementando-se mutuamente. Em tempos anteriores estas duas dimensões 

não eram colocadas em pé de igualdade, dando-se especial enfoque a uma em detrimento 

da outra; 

2) Capacidade de penetração dos efeitos das novas tecnologias: a difusão da 

tecnologia exerce grande poder e influência sobre os processos sociais, políticos e 

económicos da sociedade, com cada vez menor custo e melhores desempenhos; 

3) Lógica de redes: a tecnologia veio promover as relações interpessoais; 

4) Flexibilidade: o poder de manipular a informação, conferido pelas tecnologias aos 

indivíduos e a possibilidade de adaptação e reconfiguração do próprio paradigma de 

forma a se ajustar a uma sociedade em constante mudança;  

5) Convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente integrado: o 

conhecimento constrói-se com base na contribuição de todos os sujeitos, numa 

lógica de produção comum e de convergência do conhecimento. 

São estas características que fazem emergir novos espaços e novos meios de busca e 

partilha da informação, contribuindo para a construção do conhecimento. Contudo, quando a 

tónica é colocada na produção de conhecimento, é importante ter presente que a acumulação 

de informação não é sinónimo de conhecimento (Junqueiro, 2002).  

A transformação da informação em conhecimento é um processo cognitivo, que se situa 

muito além da vertente tecnológica. Como afirmam Coutinho e Lisbôa (2011, p.8), “é 
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necessário que, frente às informações apresentadas, as pessoas possam reelaborar o seu 

conhecimento ou até mesmo desconstruí-lo, visando uma nova construção. Esta construção 

deverá estar alicerçada em parâmetros cognitivos que envolvam a autorregulação, aspetos 

motivacionais, reflexão e criticidade frente a um fluxo de informações que se atualizam 

permanentemente”. Constata-se assim, a existência de uma relação entre informação e 

conhecimento, em que a primeira constitui a unidade básica do segundo. 

Este processo de transformação da informação em conhecimento é essencial para que 

passemos de uma sociedade da informação para uma sociedade da informação e 

conhecimento. Para que tal aconteça, deixa de ser necessário estar confinado às paredes 

físicas da sala de aula, podendo o conhecimento ser construído em contextos informais, com 

o auxílio da rede social potenciada pela tecnologia (Figueiredo, 2016). Desta forma, também 

o papel do professor se altera, passando de transmissor do conhecimento a mediador da 

aprendizagem (Figueiredo, 2016; Siemens, 2003). 

Desta nova realidade advêm novas necessidades. O desenvolvimento de novas 

competências passa a ser contínuo, acompanhando a evolução das TIC, permitindo ao sujeito 

manter-se atualizado. Para tal, a formação ao longo da vida reveste-se de uma importância 

fulcral. Concomitantemente, a necessidade de desenvolvimento da autonomia do sujeito é 

fundamental para o seu desenvolvimento e proliferação na rede da Sociedade da Informação 

e do Conhecimento. 

É por tudo isto que concordamos com Coutinho e Lisboa (2011), na defesa de que a 

Sociedade da Informação e do Conhecimento deve estar ancorada nos quatro pilares da 

educação, que segundo Delors (1996) são: Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender 

a viver juntos e Aprender a ser.  

▪ Aprender a conhecer é o pilar que se centra no domínio dos instrumentos do 

conhecimento, de forma a compreender melhor o mundo envolvente. Favorece o 

desenvolvimento da curiosidade intelectual e estimula o sentido crítico, que permite a 

compreensão da realidade mediante a capacidade de discernimento do mesmo. Esta 

aprendizagem pressupõe antes de mais, o Aprender a aprender, “exercitando a atenção, a 

memória e o pensamento” (Delors, 1996, p.79) crítico, de modo a combater a submersão do 

sujeito na informação veiculada pelos media. Esta aprendizagem é permanentemente 

inacabada e enriquecida com toda a experiência do indivíduo. 

▪ Aprender a fazer é uma aprendizagem que tem por base o desenvolvimento de 

competências e habilidades para a execução de tarefas. Deverá dotar o indivíduo para o 

desempenho de tarefas, mas sobretudo torná-lo apto para as diferentes situações que 
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possam surgir, quer na sua vida social, quer pessoal ou laboral. Este pilar encontra-se 

intimamente ligado ao anterior, Aprender a conhecer, pois dependem um do outro para 

acontecerem. O conhecimento emerge da experiência, e envolve-se com o restante 

conhecimento. 

▪ Aprender a viver juntos, ou Aprender a viver com os outros, baseia-se no 

desenvolvimento da capacidade de estabelecer vínculos sociais, através da descoberta, 

compreensão e respeito pelo outro, e de gestão de conflitos, através do desenvolvimento do 

sentido de comunidade, e do trabalho comum, em colaboração e cooperação. Este pilar 

constitui um dos maiores desafios para a educação atual. 

▪ Aprender a ser sustenta o princípio fundamental de que “a educação deve contribuir 

para o desenvolvimento total da pessoa – espírito, corpo, inteligência, sensibilidade, sentido 

estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade.” E defende que a educação tem “como 

papel essencial, conferir a todos os seres humanos a liberdade de pensamento, 

discernimento, sentimento e imaginação de que necessitam para desenvolver os seus 

talentos e permanecerem tanto quanto possível, donos do seu próprio destino.” (Delors, 1996, 

p.85-86).  

 

2.2 As Tecnologias da Informação e da Comunicação 

Perante o panorama da Sociedade da Informação e do Conhecimento em que vivemos, 

e os desafios que importa para a sociedade no global e para a educação em particular, é 

importante conhecer qual o impacto que as TIC têm sobre esta realidade, para melhor adequar 

as práticas e os meios às exigências sociais e às necessidades dos sujeitos (alunos). 

No novo contexto social que se instalou, as características das gerações mais recentes 

mudaram também, face às alterações que as TIC impuseram. Surge a chamada geração net 

ou geração Y (Tapscott, 2009; Jones & Chao, 2011), ou ainda geração 2.0 (Figueiredo, 2010), 

que se define pelo uso diário e rotineiro dos sistemas interativos de comunicação, como a 

Internet e dispositivos móveis, e um perfil de consumidor informado, exigente e crítico, 

independente e consciente dos seus direitos de nativo digital. 

A evolução da tecnologia e dos sistemas digitais em particular, como canais de 

comunicação e de acesso à informação, conduzem os sujeitos para um papel ativo face ao 

conteúdo com que interagem (Figueiredo, 2012). A interatividade é outro aspeto que emerge 

dos avanços das TIC, fazendo com que a comunicação deixe de ser unilateral para passar a 

ser partilhada e interativa. 
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A rede, mais conhecida por World Wide Web, foi-se desenvolvendo e expandido em 

paralelo com a evolução das TIC, até ao ponto em que atualmente ambas se encontram 

interligadas de forma quase obrigatória. Nesta evolução é possível dividir e caracterizar três 

estádios, com base nas características e serviços que as TIC e a rede Web vão adquirindo ao 

longo do tempo, nomeadamente no que respeita à comunicação e papel dos utilizadores.  

O primeiro estádio, denominado por geração Web 1.0, com origem nos anos 90 define-

se pela disponibilização de informação, acessível a todos. Os serviços eram ainda limitados, 

face ao que hoje conhecemos. A apresentação de conteúdos e a interface de utilização eram 

rígidos e a comunicação e interação não se pautava pela bilateralidade (Bezerra, 2014).  

Na geração Web 2.0, assim denominada por Tim Berners Lee segundo O’Reilly (2005), 

as ferramentas permitem ao utilizador não apenas aceder à informação, mas também criar 

informação, geri-la e conjugá-la em diferentes formatos da forma desejada. A comunicação 

síncrona, é outro aspeto definidor da Web 2.0. É por esta altura que surgem ferramentas como 

os Learning Management Systems (LMS - em português Sistemas Integrados de Gestão de 

Ensino), blogs, wikis, redes sociais, podcasting, entre outros. 

O desenvolvimento tecnológico é uma constante e as ferramentas características da 

Web 2.0 deram lugar a plataformas mais complexas e simultaneamente mais completas no 

que toca à representação e interação on-line entre sujeitos. Estas plataformas são designadas 

por “mundos virtuais”, espaços virtuais onde cada indivíduo tem uma representação física, o 

seu avatar, e pode interagir com outros presentes e com o mundo envolvente, criando, 

alterando ou deslocando objetos. Pode movimentar-se, comunicar por voz e texto. Neste tipo 

de ambiente as atividades podem ir da simples conversação à realização de encontros com 

numerosas populações dispersas fisicamente, ou à simulação de situações reais (Cassola et 

al., 2014) ou situações específicas para fins de investigação ou treino de competências 

(Fonseca et al., 2014; Cruz et al., 2013; Pinheiro et al., 2012). Este processo evolutivo dá 

origem a uma nova fase da Web, a qual se designa de Web 3.0 ou Web Semântica. 

Alguns autores como Downes (2010) e Siemens (2010) mencionam o surgimento de 

uma nova geração da Web, que designam como eXtended Web ou Web x.0. Esta resulta da 

combinação da Web 2.0 (Web social) com a Web 3.0 (Web semântica) originando a Web 

Social Semântica (Downes, 2010). A eXtended Web pode definir-se como um prolongamento 

da Internet para a vida da sociedade, e dos indivíduos em particular. A recolha e utilização de 

dados inteligentes, formados a partir das identidades pessoais e interações físicas e virtuais, 

é utilizada de forma a potenciar o nosso reconhecimento por outros utilizadores e pelos 
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diferentes sistemas tecnológicos (Siemens, 2010). Dito de outra forma, o tamanho da rede de 

contactos traduz-se na quantidade de informação passível de ser acedida.  

Perante o panorama apresentado, colocam-se as questões: 

▪ Qual o papel da escola na implementação da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento? 

▪ Quais as consequências para o ensino e a aprendizagem?  

▪ Quais as mudanças nos papeis dos intervenientes nos processos de ensino e de 

aprendizagem? 

 

2.3 As TIC e a Educação 

Face ao novo contexto social e educacional, imposto pelo novo paradigma da sociedade 

da informação e da comunicação, instituições privadas e públicas, sustentadas em políticas 

governamentais, promoveram e apoiaram o desenvolvimento de novas formas de ensino e de 

aprendizagem. Bates (2005) aponta vários fatores e objetivos que estiveram na base deste 

processo, como: 

▪ Igualdade social e acesso à educação, numa lógica de “educação para todos”; 

▪ Educação de qualidade, que facilite o acesso a conhecimentos e competências 

adequadas à sociedade baseada no conhecimento e no uso das tecnologias para as mais 

variadas tarefas, em que nos inserimos; 

▪ Competitividade económica com mercados onde a produção e a mão-de-obra são de 

baixo custo, através de uma economia baseada no conhecimento e altamente produtiva;  

▪ Relação custo-eficácia da educação a distância, através do uso de tecnologia de baixo 

custo na educação de massas, em detrimento do ensino tradicional, mais dispendioso; 

▪ Aprendizagem ao longo da vida, uma exigência da sociedade e do mundo laboral atual, 

perante a constante evolução do conhecimento. A educação a distância apresenta-se como 

um método facilitador para a contínua aprendizagem dos indivíduos, com reduzidos custos 

monetários e a facilitação do acesso ao conhecimento independentemente do tempo e lugar; 

▪ Alcance de novos públicos, dispersos geograficamente, com uma oferta educativa de 

qualidade; 

▪ Comercialização da educação, como forma de garantir novas fontes de rendimentos 

para as instituições, que lhes permitam fazer face às dificuldades económicas e combater o 

forte investimento realizado pelas instituições privadas na educação a distância. 
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Com as TIC e a constituição de comunidades em rede potenciam-se formas alternativas 

de educação. Face à panóplia de ferramentas da Web 2.0, que integram a teia tecnológica 

em que vivemos inseridos e onde a partilha de conteúdos pessoais, produzidos por cada um 

assume um lugar, um espaço, acessível por muitos, instalou-se uma nova forma de ensinar e 

de aprender (Area & Pessoa, 2012). Esta tem por base a diversidade de recursos e 

ferramentas disponíveis e atribui ao aluno o controlo do seu processo educativo, através de 

atividades como a pesquisa e seleção da informação e a comunicação e busca de soluções 

para problemas, considerando que o processo de aquisição de conhecimentos e 

competências pode ocorrer em contexto formal ou informal, através de diferentes técnicas, 

desde as consideradas mais tradicionais, como os testes, à aprendizagem baseada em 

portfólio ou outras, de cariz mais criativo e autónomo para o aluno (Dodero et al., 2005; Torres, 

Dodero, Aedo & Díaz,2006). 

A criatividade é assim um fator crucial, num contexto carregado pela diversidade de 

personalidades e de informação, em que a sua valorização pode sobrepor o questionamento 

da mesma (Delors, 1996). Saber como motivar os alunos a se desenvolverem tendo por base 

um questionamento crítico dos recursos, processos e resultados, constitui um desafio nos dias 

que correm (Neri de Souza & Moreira, 2010; Retbi, Merrouch, Irissi & Bennani, 2012).  

Perante esta nova realidade e as exigências que lhe estão associadas, a escola e os 

seus agentes vêm-se obrigados a adequar os métodos e as técnicas de ensino para formas 

eficientes e eficazes de auxiliar os alunos no desenvolvimento do espírito crítico e de seleção, 

análise e interpretação da informação, necessários à vida na sociedade da informação e do 

conhecimento (Coutinho & Lisbôa, 2011). 

A introdução das TIC na educação conduz a uma necessidade de adequação das 

práticas de conceção e desenvolvimento de atividades de ensino e de aprendizagem 

estimuladoras para os alunos, capazes de promover o envolvimento destes na busca e 

produção do próprio conhecimento (Shaikh & Hhoja, 2012). E isto é um desafio para os 

professores atualmente, em especial dada a velocidade com que as TIC evoluem. Esta 

realidade tem-se vindo a intensificar gradualmente, à medida que mais e novas tecnologias 

surgem no quotidiano dos jovens e solicitam respostas adequadas do sistema educativo, da 

escola e dos próprios docentes. 

Para Coutinho e Lisbôa (2011, p.15), “a solução passa pelo uso das tecnologias como 

parceiras do processo de construção do saber e pela formação de professores (...) pois 

ensinar em plena era digital contribui para criar oportunidades nunca antes vistas para tornar 

o ensino uma profissão apaixonante e motivadora, que faça diferença para a sociedade futura. 
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Tais oportunidades relacionam-se a novos papéis, novos conteúdos e novos métodos de 

ensino e aprendizagem.”. 

 

2.3.1 Novas modalidades de ensino e de aprendizagem: o e-learning 

As mudanças resultantes da expansão da rede web e adoção das TIC no sistema 

educativo, tornaram-no mais aberto e cooperativo. 

É neste contexto que surge o e-learning (ou electronic-learning). Quando tentamos 

definir o conceito de e-learning constatamos a existência de uma grande diversidade de 

definições, com diferentes bases ontológicas. Perante este cenário, Sangrà, Vlachopoulos e 

Cabrera (2012) propõem uma categorização das diferentes definições em 4 grupos, que 

ilustram com exemplos: 

Definições orientadas para a Tecnologia 

Nesta categoria englobam-se as definições que enfatizam os aspetos tecnológicos do 

e-learning, apresentando as restantes características que o definem como secundárias para 

o efeito. Definem o e-learning como o uso da tecnologia para a aprendizagem, como nos 

exemplos (Sangrà, Vlachopoulos & Cabrera, 2012, p.148): 

1. “E-learning is the use of electronic media for a variety of learning purposes that range 

from add-on functions in conventional classrooms to full substitution for the face-to-

face meetings by online encounters.” (Guri-Rosenblit, 2005); 

2. “E-learning is to take a course online using a modem, wireless, or cable connection 

to access academic course material from a computer, phone, or handheld device.” 

(Governors State University, 2008); 

3. “E-learning is distance education through remote resources.” (Marquès, 2006); 

4. “E-learning is the use of technology to deliver learning and training programs.” (E-

learning portal, 2009). 

Definições orientadas para o Sistema de Acesso 

O foco das definições que se incluem nesta categoria é a acessibilidade dos recursos e 

não os resultados. As definições aqui contempladas apresentam o e-learning como um meio 

de construir o conhecimento (através da aprendizagem, do ensino ou da formação). Temos 

como amostras representativas desta categoria (Sangrà, Vlachopoulos & Cabrera, 2012, 

p.148-149): 
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5. “E-learning is the delivery of education (all activities relevant to instructing, teaching, 

and learning) through various electronic media.” (Koohang & Harman, 2005); 

6. “E-learning is an on-line education defined as the self-paced or real-time delivery of 

training and education over the internet to an end-user device.” (Lee & Lee, 2006); 

7. “E-learning is the delivery of a learning, training or education program by electronic 

means.” (Li, Lau & Dharmendran, 2009); 

8. “E-learning is defined as education delivered, or learning conducted, by Web 

techniques.” (Liao & Lu, 2008). 

Definições orientadas para a Comunicação 

As definições contempladas nesta categoria perspetivam o e-learning como uma 

ferramenta de comunicação, interação e colaboração. Os restantes aspetos são secundários. 

Alguns exemplos de definições deste género (Sangrà, Vlachopoulos & Cabrera, 2012, p.149): 

9. “E-learning is education that uses computerised communication systems as an 

environment for communication, the exchange of information and interaction 

between students and instructors.” (Bermejo, 2005); 

10. “E-learning is learning based on information and communication technologies with 

pedagogical interaction between students and the content, students and the 

instructors or among students through the web.” (González-Videgaray, 2007); 

11. “E-learning is defined as learning facilitated by the use of digital tools and content 

that involves some form of interactivity, which may include online interaction between 

the learner and their teacher or peers.” (Ministry of Communication and Technology 

of New Zealand, 2008). 

Definições orientadas para o Paradigma Educativo  

Esta categoria define o e-learning como uma nova forma de aprender ou como uma 

melhoria num paradigma educacional existente. A maioria dos autores que se enquadram 

nesta categoria trabalha no sector da educação. Alguns dos exemplos deste tipo de definições 

incluem (Sangrà, Vlachopoulos & Cabrera, 2012, p.149-150): 

12. “E-learning is the use of new multimedia technologies and the Internet to improve the 

quality of learning by facilitating access to resources and services, as well as remote 

exchange and collaboration.” (Alonso et al., 2005); 

13. “E-learning is a broad combination of processes, content, and infrastructure to use 

computers and networks to scale and/or improve one or more significant parts of a 

learning value chain, including management and delivery.” (Aldrich, 2005); 
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14. “E-learning is defined as information and communication technologies used to 

support students to improve their learning.” (Ellis, Ginns & Piggott, 2009); 

15. “E-learning refers to educational processes that utilise information and 

communications technology to mediate synchronous as well as asynchronous 

learning and teaching activities.” (Jereb & Šmitek, 2006). 

Em forma de síntese, e optando por por uma abordagem inclusiva das diferentes 

categorias apresentadas, Sangrà et al. (2011, p. 35) propõem a seguinte definição de e-

learning, a qual partilhamos no presente estudo, por concordarmos com os aspetos 

específicos que determinam a mesma, e que caracterizam o contexto de ensino que enquadra 

o problema que nos propomos a investigar: 

“Una modalidad de enseñanza y aprendizaje, que puede representar todo o una parte 

del modelo educativo en el que se aplica, que explota los medios y dispositivos 

electrónicos para facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la calidad de la 

educación y la formación.” 

A Internet e as TIC constituem atualmente um meio usado na realização de atividades 

e acompanhamento pedagógico. As ferramentas Web 2.0 são facilitadoras de uma pedagogia 

mais participativa e ativa para o educando, de uma maior conectividade entre sujeitos, 

colaboração e partilha de informação, conteúdo e conhecimento (Figueiredo, 2012). 

As atividades em e-learning, em especial aquelas que se baseiam nas ferramentas Web 

social (redes sociais, mundos virtuais, etc.), dão origem ao conceito e-learning 2.0, e conferem 

novas dimensões aos processos de ensino e de aprendizagem, que passam a ser 

caracterizados por uma aprendizagem colaborativa e de interação, partilha e participação do 

aluno (Downes, 2006). 

Outro aspeto que pauta esta modalidade de ensino é uma maior autonomia do aluno, 

onde “cada elemento de uma dada comunidade de aprendizagem é um potencial contribuinte 

de conhecimento, responsável pela sua aprendizagem e pela dos outros e incentiva-se, de 

forma vincada, a aprendizagem entre alunos e o reconhecimento e aproveitamento das 

experiências de aprendizagem de cada um na construção de um conhecimento partilhado e 

enriquecido pela comunidade.” (Aresta, Moreira & Pedro, 2008, p.1). Dimensões individuais e 

coletivas da aprendizagem são valorizadas, onde a interação e comunicação assumem papéis 

centrais. 

No e-learning, a complexidade das dinâmicas educativas é crescente, sendo necessário 

considerar não apenas um tipo de atividade ou de recurso de apoio a utilizar, mas uma 
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diversidade deles. À semelhança do que pressupõe o modelo de conhecimento tecnológico 

pedagógico do conteúdo - TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) - de 

Mishra e Koehler (2006), para a formação profissional de professores, e que “assenta na ideia 

de que a integração das TIC no currículo resulta de uma mistura equilibrada de conhecimentos 

de conteúdo, de conhecimento pedagógico e de conhecimento tecnológico, sempre 

adaptados aos contextos e especificidades dos aprendentes.” (Nogueira, Pessoa & Gallego, 

2015, p.4), é necessário planear os processos de ensino e de aprendizagem de forma mais 

integrada, conferindo-lhes alguma complexidade, por exemplo, através da aplicação de várias 

estratégias, como o acesso à informação, a transposição deste conhecimento para tarefas 

práticas, a realização de projetos, casos de estudo, testes experimentais, o envolvimento em 

tarefas cooperativas, role-playing, entre outras, e a possível articulação entre elas (Retbi et 

al., 2012). 

Atualmente a maioria destas atividades acontece de forma colaborativa, com fortes 

aspetos de interação entre os envolvidos no processo. Estes fatores advêm em grande parte 

das facilidades que as tecnologias importaram para a educação, como a comunicação 

síncrona e/ou assíncrona, a troca de informação em formato digital e a coexistência digital 

num determinado espaço, ultrapassando-se assim barreiras físicas e temporais (Amante, 

Quintas-Mendes, Morgado & Pereira, 2008; Morais et al., 2013; Dias, 2012). 

O e-learning é uma modalidade de ensino que, tendo por base a definição considerada 

e apresentada atrás de Sangrà et al. (2011), é muitas vezes mesclado com o conceito de 

“ensino online”. E percebemos isso quando a definição de ensino online o caracteriza pelo 

uso do computador enquanto mediador da comunicação a distância, numa forma síncrona ou 

assíncrona (Amante et al., 2008), mas em que “uma característica essencial do ensino online 

é a interacção que possibilita um tipo de aprendizagem que se inscreve nos paradigmas 

construtivistas, e que se diferencia de outras formas de ensino a distância”. (Morgado, 2001, 

p.127). 

O ensino online pode ser perspetivado sob várias vertentes. Uma delas é no uso que 

faz da web para a implementação da ação. Partindo deste pressuposto Mason (1998) propõe 

uma classificação dos cursos online em três tipos: 

▪ Utilização irrelevante: a web constitui um recurso complementar ou opcional onde 

são disponibilizados recursos e funcionando pontualmente como meio de comunicação, por 

exemplo através de correio eletrónico; 

▪ Utilização integrada: parte substancial dos conteúdos e atividades do curso estão 

online, os quais são complementados com recursos tradicionais de ensino a distância (livros, 



Capítulo II – Enquadramento teórico 

30 

vídeos, CD-ROM). A comunicação online é bastante valorizada, quer entre estudantes, quer 

entre estudantes e professor; 

▪ Cursos totalmente online em que para além dos recursos e conteúdos disponíveis 

online, as atividades, a interação e a tutoria decorrem também, na sua totalidade, online. 

Esta última tipologia de cursos é frequentemente denominada de cursos/ensino a 

distância. Tal é percetível na definição do conceito, como a proposta por Bates (2005), que 

afirma que a educação a distância se caracteriza pela ausência de interação face-a-face entre 

o aluno e o professor, e pela responsabilidade do aluno na gestão do tempo e local de estudo 

(Bates, 2005). 

O ensino a distância é uma realidade desde a segunda metade do século XIX. Desde 

aí, com o surgimento e evolução das TIC, este tipo de ensino tem vindo a desenvolver-se e a 

assumir diferentes características ao longo do tempo. Estas diferenças conduziram à definição 

de quatro gerações do ensino a distância (Martins, 2013; França, Matta & Alves, 2012; Santos, 

2000): 

▪ Primeira geração – Ensino por correspondência 

A comunicação e a transferência de informação entre professor e alunos aconteciam 

através do envio de documentos em papel, por correio tradicional. 

▪ Segunda geração – Teleducação 

Esta geração demarca-se pela utilização dos media (rádio, televisão, cassetes de áudio 

e vídeo, etc.) para a difusão da informação, num sistema unidirecional de comunicação, 

excetuando-se pelo uso do telefone. Os documentos em papel mantiveram-se como 

complemento aos restantes meios de transferência da informação. 

▪ Terceira geração – Serviços telemáticos 

A bidirecionalidade da comunicação é a característica definidora desta terceira geração. 

A par da teleconferência, que possibilita uma maior interatividade através das capacidades de 

áudio e imagem, também os desenvolvimentos da web foram cruciais no desenvolvimento de 

sistemas de comunicação assíncrona, através do correio eletrónico, fóruns, entre outros. A 

comunicação passou a ser possível de forma mais flexível em tempo e espaço e também na 

dimensão interpessoal, isto é, passou a estabelecer-se não apenas entre professor e aluno, 

mas também entre os alunos.  
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▪ Quarta geração – Comunidades virtuais e e-learning 

Esta é a geração em vigor no panorama educativo atual. A evolução das TIC e da web 

conduziu e conduz ainda a uma cada vez maior flexibilidade e interatividade na comunicação 

e nos métodos de trabalho, que se tornam independentes de tempo e espaço. A comunicação 

síncrona e a colaboração são aspetos marcantes da educação a distância atual, possibilitadas 

através de um acesso às TIC cada vez mais generalizado. 

Quando o ensino se pauta por um balanceamento entre o presencial (face-a-face) e a 

distância, através das TIC e da web, temos o chamado blended-learning (ou b-learning) 

(MacDonald, 2008). Há também quem faça uso das designações de ensino misto ou hibrido 

para se referir a esta modalidade de ensino (Bates, 2005). De uma forma geral e sucinta, este 

caracteriza-se por uma redução significativa dos tempos em espaço físico de sala de aula, 

que são complementados com atividades síncronas ou assíncronas, através das TIC. 

No entanto, a expressão “modalidade mista” pode assumir outros significados. Existem 

autores que consideram modalidades mistas aquelas que combinam conteúdos distribuídos 

de forma síncrona com conteúdos distribuídos de forma assíncrona, sem alguma componente 

presencial (Freddolino, Blaschke & Rypkema, 2009). Outros, como Rossett, Douglis e Frazee 

(2003) sustentam a definição do termo na combinação de estratégias de ensino e de 

aprendizagem, como aulas presenciais, aulas online, leituras individuais, participação em 

seminários e workshops e em comunidades online. 

Analisando as implicações que uma mudança radical de modalidades de ensino teria, 

concluímos que a conjugação das modalidades de ensino presencial e online pode apresentar 

vantagens face à modalidade totalmente a distância. 

Antes de mais, as vantagens situam-se ao nível da gestão da mudança, assegurando 

uma evolução gradual na transição entre as modalides de ensino. Esta gestão estende-se 

ainda aos custos diretos e indiretos que estariam associados à mudança radical de 

modalidade, através da reutilização de recursos e programas existentes. A variedade de 

opções metodológicas e estratégicas de ensino associadas ao ensino misto é também uma 

mais-valia do uso da combinação das modalidades, posição também defendida por Garrison 

e Vaughan (2008).  

Resultados de vários estudos sobre esta problemática conduzem também à conclusão 

de que o ensino com as TIC, como complemento da instrução presencial, melhora 

globalmente a experiência de aprendizagem (Dahlstrom & Bichsel, 2014; Allen & Seaman, 

2011; Buzzetto-More, 2008). 
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Neste contexto, as instituições de ensino têm vindo a adotar modelos de ensino 

adequados aos jovens, nativos digitais, na tentativa de ir ao encontro dos seus gostos e 

potenciar os seus talentos, promovendo o gosto por aprender e desenvolver conhecimentos 

e competências.  

Com base na análise dos modelos pedagógicos de incorporação das TIC e das práticas 

levadas a cabo pelas instituições de ensino, Duart e Sangrà (2000) identificam três tipos de 

modelos que pretendem concetualizar as tendências observadas: 

▪ Modelos centrados nos meios 

Estes modelos perspetivam a tecnologia como aspeto central no processo de ensino. O 

professor atua como mero fornecedor de conteúdos e o aluno faz uso desses conteúdos, no 

desenvolvimento da sua autoformação, pela qual é responsável. 

▪ Modelos centrados no professor 

Nos modelos deste tipo, o grande relevo vai para o papel do professor, que passa a 

transmissor dos conteúdos. Esta transmissão pode acontecer de forma síncrona ou 

assíncrona, dependendo das TIC utilizadas para o efeito. A escolha das ferramentas e 

processos de ensino e avaliação a usar cabe ao professor. 

▪ Modelos centrados no aluno3 

Nestes modelos o aluno é visto como sujeito central do processo, pois é dele a 

responsabilidade da sua formação, assumindo o papel de gestor da formação. 

Perante as alterações metodológicas ocorridas na educação, constatamos que os 

atores dos processos de ensino e de aprendizagem – professores e alunos - viram o seu papel 

sofrer alterações face ao ensino tradicional. O professor deixa de ser detentor e único 

transmissor do conhecimento, adotando o papel de mediador e facilitador da aprendizagem. 

Neste contexto, os professores deverão ajustar as suas competências, nomeadamente no 

que respeita à criação de atividades de ensino e de aprendizagem adequadas aos diferentes 

tipos de alunos e às suas necessidades, fazendo uso das ferramentas adequadas para o 

efeito (Figueiredo, 2016). 

Apesar das vantagens que temos vindo a identificar relativamente ao uso das TIC na 

educação, quando procuramos compreender a perspetiva dos sujeitos envolvidos no 

processo, denota-se que para estes, o uso da tecnologia pode constituir uma barreira ou uma 

                                                
3 Sabendo que um modelo se baseia em paradigmas ou teorias, salientamos que os modelos centrados no aluno se sustentam 

no paradigma construtivista da educação, contrariamente aos outros dois modelos anteriores. 
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limitação em determinados aspetos que caracterizam os processos de ensino e de 

aprendizagem formal (Allen & Seaman, 2011; Tanner, Noser & Totaro, 2009).  

Para Allen e Seaman (2011) e Tanner, Noser e Totaro (2009), um dos aspetos referidos 

prende-se com a interação entre sujeitos. No ensino presencial esta era uma constante, 

através do encontro face-a-face que caracteriza este tipo de abordagem. Ela pode tornar-se 

problemática no ensino a distância, em que o aluno assume maior autonomia no seu processo 

educativo e os momentos de interação são pontuais, acontecendo através da tecnologia. 

Outro aspeto apontado como desvantagem para o ensino com as TIC prende-se com as 

reduzidas competências tecnológicas dos professores, que acaba por influenciar a qualidade 

do processo educativo (Gomes, Coutinho, Guimarães, Casa-Nova & Caires, 2011). 

A educação online exerce influência sobre o ensino presencial, que cada vez mais 

assiste à incursão das TIC na sala de aula, lembrando que os processos de ensinar e aprender 

não estão mais restritos aquele espaço físico ou tempo determinado. 

Deste modo, são diversos os aspetos a ter em consideração na conceção e 

implementação de dinâmicas educativas, nomeadamente em e-learning, uma vez que criar e 

desenvolver ambientes e oportunidades de ensino e de aprendizagem eficazes e 

estimuladoras para os alunos é um processo complexo (Neri de Souza & Moreira, 2010; Retbi 

et al., 2012), que se baseia no desenho de estratégias sustentadas nas atuais teorias de 

aprendizagem que configuram diversas associações entre atividades e recursos. Dada a 

complexidade de criação e especificação destes processos, planear torna-se fundamental. 

 

2.3.2 Abordagens de ensino 

De acordo com Dias (2012, p.4) “a globalização das redes culturais e de conhecimento 

apresenta efeitos profundos nas formas de apropriação e utilização social das tecnologias 

digitais, de entre as quais salientamos a crescente cenarização dos processos de inovação 

na aprendizagem e a emergência de novas abordagens no pensamento pedagógico e na 

conceção da educação para a Sociedade Digital”. 

As TIC trouxeram a necessidade de mudança para o sistema educativo. Contudo este 

é um processo que não beneficia de grandes facilidades. Requer motivação e vontade por 

parte de todos os agentes envolvidos e sobretudo por parte dos responsáveis pela política 

que rege o sistema. Coutinho e Lisbôa (2011, p.15) apresentam os princípios sugeridos por 

Veen e Jacobs (2005) como bases para a educação do futuro: 



Capítulo II – Enquadramento teórico 

34 

i. Confiança 

O professor precisa ter confiança no sucesso do processo de aprendizagem do aluno. 

A educação do futuro deve contrariar a tendência de verificação e medição das falhas dos 

alunos, preconizado pelo ensino tradicional, apostando nas suas possíveis conquistas, por 

forma a promover um espaço que oferece múltiplas oportunidades de aprendizagem. 

ii. Relevância 

Os conteúdos transmitidos devem ser apreendidos e perspetivados pelos alunos como 

significativos para a sua vida, podendo ser aplicados em diferentes contextos sociais. Os 

métodos de ensino e a avaliação devem ser percebidos e a sua relevância deve ser entendida 

pelo aluno, para que este se envolva de forma ativa na aprendizagem. 

iii. Talento 

Paralelamente ao principio da Confiança, este defende a importância da valorização dos 

talentos do aluno em detrimento da avaliação dos seus pontos fracos. Desta forma, o processo 

de aprendizagem e desenvolvimento do aluno serão potenciados.  

iv. Desafio 

A educação deve ser baseada em desafios e problemas complexos para resolução pelo 

aluno, que lhes permitam desenvolver os seus processos cognitivos e talentos, de forma 

contextualizada. A colaboração é uma estratégia chave para o processo. 

v. Imersão 

A imersão do aluno em ambientes online, na busca pela informação e desenvolvimento 

do sentido crítico, deve ser privilegiada em detrimento da transmissão do conhecimento pelo 

professor e receção passiva do mesmo pelo aluno. 

vi. Paixão  

O professor tem a missão de ajudar a despertar a paixão por aprender e crescer no 

aluno. A descoberta e valorização dos talentos, mencionados nos princípios anteriores, são 

aspetos elementares pois “a paixão é a chave da motivação, que é, como todos devemos 

saber, a chave da aprendizagem” (Veen & Vrakking, 2009, p.112). 

vii. Autorregulação 

A responsabilidade da aprendizagem deve deixar de ser apenas da alçada do professor, 

passando a ser partilhada com o aluno, que transita para um papel ativo na própria educação, 

enfrentando os problemas, aplicando estratégias, monitorizando a sua realização, e 
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interpretando os resultados dos seus esforços de uma forma autónoma e centrada na tarefa 

(Schunk & Zimmerman, 2011). 

Este novo paradigma da educação, onde a atividade educativa se centra na autonomia 

do aluno na aprendizagem e construção do conhecimento, solicita a adequação dos modelos 

de ensino à manifestação dos estilos de aprendizagem preferidos por este. 

O papel do professor deverá também ser ajustado, passando a atuar como mediador no 

processo de aprendizagem, com sensibilidade para identificar as necessidades do aluno e 

com capacidade de adequar a sua intervenção, conciliando harmoniosamente as suas 

preferências pessoais com as dos alunos e o tipo de informação e conhecimentos a transmitir. 

Tudo isto exige uma grande reforma no sistema educativo, e sobretudo nos paradigmas que 

estruturam o pensamento e a forma de ensinar e de aprender (Andreson & Dron, 2011). 

Como destaca Dias (2012, p. 6), “A utilização das tecnologias digitais, quer no plano 

do ensino, quer no da aprendizagem, não significa necessariamente um cenário de 

inovação pedagógica. Pelo contrário, a utilização das tecnologias digitais, sem uma 

mudança concetual e das práticas dos atores, professores e alunos, constitui, em grande 

parte, um dos motivos para a resistência à elaboração dos novos cenários para a 

educação, na medida em que não é suportada pela mudança no pensamento e nas 

práticas pedagógicas”. 

Assim, defendemos que deve ser assumido como ponto de partida que as novas 

abordagens de ensino e de aprendizagem devem estar sustentadas em modelos 

pedagógicos, sustentados por teorias educativas, que “fomentem a aprendizagem de uma 

forma atraente, de acordo com as necessidades de quem os utiliza, tendo presente a inovação 

e as potencialidades tecnológicas da época”, pois “não é possível desenvolver modelos 

pedagógicos sem ter presente os contextos dos seus destinatários e utilizadores” (Morais et 

al., 2013, p.2),  

Neste contexto, como afirmam Amante et al. (2008, p.109) tem-se assistido “ao 

surgimento de alguns modelos (Mason,1998; Duart & Sangrà, 2000; Garrison, 2000; Anderson 

& Elloumi 2004; Pereira et al., 2003; 2006; 2007) que procuram orientar quer a conceção, quer 

o desenvolvimento e implementação desta modalidade de ensino”. O que os diferencia está 

relacionado com as estratégias de ensino adotadas pelos professores, as quais dependem do 

conhecimento a transmitir e das competências a desenvolver pelo aluno, assim como das 

preferências pessoais do docente neste processo de comunicação e transmissão de 

informação. 
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2.3.3 As TIC no ensino superior 

As instituições de ensino superior vivem atualmente num contexto resultante da 

implementação da Declaração de Bolonha (Decreto-Lei n.º 74/2006, revisto pelo Decreto-Lei 

n.º 115/2013), onde é valorizada a aprendizagem construída, situada num contexto, em 

interação e em comunidade (Garrison & Vaughan, 2008).  

Proporciona-se desta forma uma mudança de paradigma de formação com 

consequências ao nível da organização do sistema de ensino e de aprendizagem.  

Na sociedade da informação e da comunicação em que vivemos, a aprendizagem ao 

longo da vida adquire cada vez maior importância, dada a necessidade dos indivíduos em se 

manterem atualizados para uma maior integração na sociedade, quer ao nível pessoal, quer 

profissional.  

As instituições de ensino superior passam a ser cada vez mais solicitadas e vêem-se na 

premência de uma reestruturação total que lhes permita dar respostas às solicitações que 

chegam.  

As TIC e o e-learning tornam-se importantes aliados neste processo, pois constituem 

ferramentas e estratégias que lhes possibilitam alcançar novos públicos, independente do 

lugar geográfico em que se encontram. Como afirma Pires (2008, pp. 116-117) “torna-se 

necessário progredir em termos de alargamento do acesso, atenuar barreiras, desenvolver 

novos percursos e estruturas de qualificação, e ainda fornecer respostas mais adequadas às 

necessidades formativas dos adultos” e “Neste contexto, as instituições de ensino superior 

necessitam de refletir e de (re)definir o seu papel, as estratégias e as práticas educativas, 

enquanto entidades responsáveis pela oferta de oportunidades de aprendizagem e de 

desenvolvimento de adultos, oportunidades que devem ser múltiplas, diversas e numa lógica 

temporal ao longo da vida”. 

O e-learning é cada vez mais uma realidade no ensino superior. Contudo, apesar de se 

verificar a existência de cada vez mais iniciativas de e-learning por instituições de ensino 

superior portuguesas, se analisarmos com atenção essas iniciativas, verificamos que só um 

pequeno número promove verdadeiras ações de aprendizagem com recurso às TIC.  

Na maioria dos casos o uso da tecnologia é muito minimalista, focando-se na mera 

disponibilização em LMS de recursos documentais de apoio às unidades curriculares 

presenciais (Morais, Alves & Miranda, 2013; Gomes, Amante & Oliveira, 2012). Este é um 

problema que deriva em grande parte da visão simplista do b-learning enquanto ferramenta 
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de apoio às aulas presenciais, o que originou uma visão pedagogicamente pouco estruturada 

e pouco sustentada da integração da tecnologia na mediação do ensino e da aprendizagem 

(Hasan & Laaser, 2010). 

O Ministério da Ciência e da Tecnologia português encomendou um estudo sobre o 

ensino a distância no ensino superior em Portugal (Hasan, Bielschowsky, Laaser, Mason & 

Sangrà, 2009), que conduziu ao levantamento de um conjunto de deficiências neste âmbito, 

nomeadamente: 1) o número reduzido de estudantes a fazerem uso das TIC na formação; 2) 

a oferta formativa limitada; 3) a necessidade de adequação das pedagogias ao novo modelo 

de ensino. No mesmo documento, os autores elaboram uma proposta de ação enquanto 

possível solução para os problemas referidos, dizendo que as instituições de ensino superior 

deverão: 

▪ Reconhecer e valorizar o trabalho extra dos docentes, adequando a carga 

horária, atribuindo incentivos monetários ou redefinindo o processo de progressão na 

carreira; 

▪ Permitir maior flexibilidade na gestão dos cursos, possibilitando por exemplo, a 

admissão de um maior número de estudantes por ano na frequência do mesmo; 

▪ Promover estruturas de auxílio à produção de recursos e conteúdos, garantindo 

os direitos de autor dos mesmos; 

▪ Desenvolver estratégias de reconhecimento e valorização de conhecimentos e 

experiências anteriores dos alunos, independentemente dos contextos em que foram 

construídos e vivenciados, para a admissão dos sujeitos à frequência da formação; 

▪ Auxiliar o desenvolvimento de cursos online, através de financiamento estatal 

disponível para o efeito. 

Aliada à estagnação que se verifica na integração e utilização das TIC nos processos 

de ensino e de aprendizagem (Hasan & Laaser, 2010), ainda que com condições estruturais 

suficientes para a promoção de uma prática mais efetiva de ensino com a tecnologia – LMS, 

Wi-Fi, bibliotecas digitais, computadores, entre outros (Casanova, 2008), a inexistência de 

modelos pedagógicos adequados ao ensino mediado pelas TIC (Azevedo, 2007), constituem 

problemas substanciais para a promoção deste tipo de ensino. 

Os modelos pedagógicos constituem importantes guias auxiliadores dos docentes no 

processo de estruturação pedagógica e planeamento das suas práticas, dotando-os dos 

conhecimentos, métodos, estratégias e instrumentos adequados a realidade educativa, no 

sentido de potenciar uma aprendizagem mais eficaz e eficiente. 
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Neste contexto, há ainda um longo caminho a percorrer até que se alcance um modelo 

organizativo adequado e capaz de dar resposta às necessidades da sociedade atual, tornando 

o ensino num processo de criação e desenvolvimento de conhecimentos, adaptado às 

características e necessidades de cada indivíduo (Garrison & Vaughan, 2008).  

Como tal, as instituições de ensino têm um papel importante no meio de todo este 

processo de adoção das tecnologias na educação, devendo debruçar-se sobre a sua 

realidade específica e refletir sobre qual o papel da tecnologia nas diferentes dimensões da 

instituição, mas sobretudo na que respeita aos processos de ensino e de aprendizagem 

(Moreira & Balula, 2010; Hasan, et al., 2009; Gomes, 2008). 

 

2.4 O papel do professor 

Na atual sociedade, e com a introdução da Declaração de Bolonha (Decreto-Lei n.º 

74/2006, revisto pelo Decreto-Lei n.º 115/2013) no sistema educativo, é pedido ao professor 

que deixe de exercer o seu papel de detentor e transmissor do conhecimento, assumindo o 

papel de mediador no processo de aprendizagem dos alunos. Para isso, o professor deve 

concentrar-se em captar a atenção do aluno e canalizá-la no sentido da descoberta, 

estimulando desta forma a construção autónoma do conhecimento. Como afirma Alarcão 

(2008, p.16), “o professor não é concebido como mero transmissor do saber, mas como 

facilitador e gestor de aprendizagens e mobilizador de recursos”. E Meirieu (1998 cit por 

Bezerra, 2014, p.303) completa dizendo que “O que o professor deve buscar como prioridade 

apoiar-se naquilo que os alunos sabem e sabem fazer e sugerir, a partir daí o que poderiam 

saber”. 

No relatório da UNESCO (2008) sobre as competências TIC para os docentes, salienta-

se a importância da integração efetiva da tecnologia no processo educativo, para o 

desenvolvimento de novas competências pelos alunos, sendo o docente uma peça chave no 

processo. Espera-se do docente que auxilie os alunos na utilização das TIC para a construção 

do conhecimento, e para isso é fundamental que o primeiro explore, aprenda e coloque em 

prática atitudes que promovam a curiosidade e vontade do aluno em explorar, aprender, 

questionar, partilhar e comunicar (UNESCO, 2008). 

É indiscutível a importância do professor no sucesso do ensino online. Como salienta 

Morgado (2001, p.131) “a acção do professor num contexto de ausência física, como é o caso 

do ensino online, adquire especial relevância para a criação de um sentimento de 

comunidade”. 
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Segundo Taylor e McQuiggan (2008), as alterações paradigmáticas nos processos de 

ensino e de aprendizagem trouxeram consideráveis transformações nos papéis dos docentes 

e nas suas funções. Estes são aspetos pessoais que o próprio deve tratar de desenvolver e 

ajustar, através do desenvolvimento de novas competências, uma vez que um bom docente 

em sala de aula no ensino tradicional não o é necessariamente no ensino a distância. Tal 

como um bom professor no ensino a distância pode não dominar as competências 

necessárias à condução de uma sessão presencial. 

Neste sentido, concordamos com Lencastre (2009, p.1) quando diz que “estamos na era 

em que os docentes se devem colocar como mestres e aprendizes, na expectativa de que, 

por meio da interação estabelecida na «comunicação didática» com os estudantes, a 

aprendizagem aconteça para ambos”. 

 

2.4.1 Novas competências para a prática docente 

Nos cenários educativos marcados pela integração curricular das TIC, solicitam-se cada 

vez mais estratégias pedagógicas inovadoras e significativas, capazes de responder às 

necessidades dos alunos e da sociedade. Tal como já falámos, isto traz implicações, quer 

para a instituição, quer para os indivíduos, nomeadamente os docentes, que carecem de 

formação contínua que lhes permita desenvolver as suas competências pedagógicas e 

tecnológicas para o desenvolvimento de uma prática adequada aos desafios da realidade 

atual. 

Importa antes de mais, definir o que entendemos por competência, mais um conceito 

que não beneficia de grande consenso, dada a diversidade de contextos em que é 

empregado. Fleury e Fleury (2004, p.45) definem “competência” como a “característica 

subjacente a uma pessoa que pode ser relacionada com um desempenho superior na 

realização de uma tarefa ou em determinada situação”. De acordo com os autores, a 

competência é considerada uma ação ou prática sustentada no conhecimento, que lhe 

permite desempenhar a mesma da melhor forma possível. 

No documento OECD Skills Strategy (OECD, 2012, p.12) estabelece-se que “The 

concepts of “skill” and “competence” are used interchangeably in the skills strategy. Skills (or 

competences) are defined as the bundle of knowledge, attributes and capacities that can be 

learned and that enable individuals to successfully and consistently perform an activity or task 

and can be built upon and extended through learning.”. Esta definição difere da de Fleury e 
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Fleury (2004), a apresentando-se como mais ampla e adaptada às exigências da sociedade 

da informação e do conhecimento em que vivemos.  

Nesta perspetiva, podemos dizer que as competências são conhecimentos práticos, que 

vamos adquirindo ao longo da vida através da interação que estabelecemos com o mundo 

que nos rodeia, e que definem o nosso modo de atuar e de estar em determinado contexto 

(Bezerra, 2014).  

A massiva aplicação da tecnologia na educação atual, conduz à necessidade emergente 

de renovações na educação formal. A preparação dos jovens para a integração no mundo do 

trabalho é um dos objetivos das instituições de ensino superior, e nestas os docentes devem 

ser capazes de implementar modelos e estratégias que, adequando as atividades e recursos 

às competências a adquirir pelos alunos, sejam desafiadoras o suficiente para que estes 

continuem a evoluir no seu todo. Por isso, não é suficiente que o professor tenha 

competências tecnológicas, como manusear o software sem dificuldades ou fazer uso da 

Internet de forma fluída. Este tipo de “saber fazer” deve ser paralelo à competência 

pedagógica, pois é esta que lhe permite ajuizar e organizar a informação, conferindo-lhe 

sentido didático para o desenvolvimento do processo de ensino. 

As competências pedagógicas resultam das aprendizagens ligadas ao pilar da 

educação “Aprender a fazer”, construído pelo docente ao longo das suas experiências 

profissionais. Traduzem-se nos conhecimentos específicos que os professores constroem 

através dos resultados de aplicação das escolhas estratégicas adequadas aos diferentes 

contextos e indivíduos.  

Existem competências que, de acordo com Perrenoud (2004, p.189), são classificadas 

como essenciais para a docência, e que estão de certa forma relacionadas com os papeis do 

professor apresentados anteriormente, as quais o autor agrupa na seguinte proposta: 

1. Organizar e desenvolver de forma criativa situações de aprendizagem; 

2. Gerir a progressão das aprendizagens; 

3. Desenvolver e promover o desenvolvimento de dispositivos de diferenciação; 

4. Implicar os alunos nas suas aprendizagens e trabalho; 

5. Trabalhar em equipa; 

6. Participar na gestão da escola; 

7. Informar e envolver os pais e a comunidade; 

8. Utilizar novas tecnologias; 

9. Considerar e enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão; 

10. Gerir a própria formação contínua. 
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Estas devem estar em constante desenvolvimento e aprofundamento, num processo 

que, segundo Bezerra (2014, p.18), deve sustentar-se em três pontos essenciais: 

i. As competências são parte de um sujeito, logo, desenvolver competências é 

desenvolver potencialidades humanas; 

ii. As competências são desenvolvidas através da prática, sustentada em 

conhecimentos e atitudes adquiridos anteriormente. A sua assimilação efetiva ocorre quando 

estas são compreendidas, através de um processo de reflexão na ação e da ação; 

iii. O contexto é determinante da importância e adequabilidade das competências 

às situações. 

Antes do aparecimento das TIC e da sua entrada no sistema educativo, o professor era 

considerado um repositório vivo de conhecimento. Porém, atualmente, esta conceção 

desvaneceu-se e o docente assume um novo papel na educação, de mediador e facilitador 

no uso das tecnologias e nas aprendizagens, o que o obriga a uma necessidade de 

atualização constante.  

As instituições de ensino ainda se encontram numa fase de adaptação à realidade das 

TIC como ferramenta de ensino, como mostramos atrás. Partindo da conclusão de que a 

chave para o sucesso do ensino com as TIC reside nas competências pedagógicas, didáticas 

e tecnológicas dos atores (Goldsmith, Snider & Hamm, 2010; Palloff & Pratt, 2007; Selim, 

2007; Song, Singleton, Hill & Koh, 2004), e de que o interesse e a utilidade do uso das TIC 

para os estudantes são reconhecidos como fatores primordiais na decisão dos docentes em 

integrar a tecnologia nas suas práticas de ensino (Bolliger & Wasilik, 2009; Cook, Ley, 

Crawford & Warner, 2009; Gomes et al., 2011; Seaman, 2009), assiste-se frequentemente a 

iniciativas individuais dos docentes, mais ou menos estruturadas e complexas de práticas de 

ensino e de aprendizagem sustentadas na tecnologia. 

As diferentes competências tecnológicas de professores, que procuram desenvolvê-las 

para se adequar à nova realidade, e de alunos, nativos digitais, que fazem uma utilização 

rotineira das TIC nas diferentes tarefas do dia-a-dia, conduzem a um sentimento de 

insegurança por parte dos docentes, que se veem obrigados a abandonar a sua área de 

conforto, onde dominam o conhecimento (Brás & Miranda, 2013), pode constituir uma barreira 

ao envolvimento dos professores no ensino online. 

Neste cenário, existem estratégias que podem suplantar as potenciais barreiras 

identificadas. O planeamento é uma delas, pois permite ao professor uma antevisão do 

processo de ensino e das necessidades, pessoais e materiais, para o sucesso do mesmo. 
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2.5 O planeamento do ensino 

Cada sistema educativo é caracterizado por diferentes contextos, currículos, metas e 

objetivos de aprendizagem, e ainda por diferentes tipos de sistemas e estratégias de 

avaliação, sendo que a prática de cada docente se baseia na sua experiência pessoal, 

conhecimentos, competências, conceções sobre ensino e aprendizagem, preferências psico-

epistemológicas, crenças pessoais ou visão do mundo e do tema em si (Lopes, Cravino & 

Silva, 2010). 

Concordamos com Lopes, Cravino e Silva (2010) quando referem que o ensino e a 

aprendizagem são atividades singulares e diferentes entre si, que acontecem em tempos 

diferentes. Daqui resulta o facto de nos referirmos continuamente ao longo deste trabalho a 

ambos os processos no plural (por exemplo, processos de ensino e de aprendizagem). 

Planear, em educação, é um processo que tem grande impacto sobre o sucesso da 

aprendizagem dos alunos (Harden & Crosby, 2000), independentemente do paradigma e 

metodologia adotados. Quando se fazem planeamentos delineiam-se os objetivos a atingir e 

desenha-se todo o processo para alcançar esses objetivos (Harden & Crosby, 2000; 

Shumway, 2001), ponderando-se todas as possibilidades, ferramentas e recursos de suporte. 

Planear permite avaliar o processo antes de o executar, mas também durante e após a 

execução, e permite ajustá-lo de modo a potenciar o seu sucesso. Como afirmam Beethan e 

Sharp (2013), o planeamento é um conceito que liga a teoria e a prática. 

Segundo Musaazi (1982 cit por Ololube, 2013), o planeamento é um processo racional 

de preparação e coordenação de um conjunto de decisões para futuras ações, direcionadas 

à realização de objetivos por meios ótimos. Constitui um guia para as ações que serão 

implementadas posteriormente. O processo envolve estratégias para manipular diversas 

variáveis, que atuarão e influenciarão a estrutura e os resultados do plano em construção, e 

sua projeção para o futuro. 

Segundo Ololube (2013), o planeamento educativo, num sentido amplo, é a aplicação 

de uma análise racional e sistemática ao processo de desenvolvimento educacional, com o 

objetivo de tornar a educação mais efetiva e eficiente na resposta às necessidades e objetivos 

dos alunos e da sociedade, contribuindo para tornar a educação mais orientada para o 

desenvolvimento do indivíduo e da sociedade em geral. Desta forma, o planeamento em 

educação constitui uma base para as atividades educativas, sendo considerado eficaz quando 

os objetivos delineados são alcançados. 

Planear é definir o “porquê”, “para quê”, “para quem”, “com quem”, “como”, “quando”, 
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“onde” e “o que usar” e “como fazer”. É o processo de conceber e esboçar um curso, uma 

disciplina, uma atividade, especificando e descrevendo todos os aspetos que a caracterizam, 

como os intervenientes, tarefas a desenvolver e recursos a utilizar, metas a atingir e riscos a 

considerar, de modo a alcançar os objetivos delineados (Ololube, 2013), “convertendo uma 

ideia ou um propósito num curso de ação.” (Zabalza, 1992). Como avançam Beethan e Sharp 

(2013, p.8) “The situation may be as small as a single task, or as large as a degree course. In 

a learning situation, any of the following may be designed with a specific pedagogic intention: 

learning resources and materials; the learning environment; tools and equipment; learning 

activities; the learning programme or curriculum.”. 

Portanto, o planeamento educacional é uma tentativa concisa e deliberada, através de 

processos organizados e contínuos, para identificar os diferentes elementos e aspetos da 

indústria educacional (Ololube, 2013). 

Lopes, Cravino e Silva (2010) identificam como elementos nucleares de uma situação 

formativa o esforço do professor no ensino e o esforço de aprendizagem do aluno, em que o 

primeiro induz o segundo. O esforço do professor no ensino tem dois pólos: i) as tarefas e 

problemas a propor aos alunos; e ii) a ação de mediação do professor. O tipo de tarefas, o 

tipo de mediação e a articulação entre estes dois aspetos determinam as características do 

ensino e da experiência de aprendizagem, condicionando os conhecimentos, competências e 

atitudes a desenvolver nos alunos. Neste sentido, uma avaliação multidimensional das metas, 

abordagens concetuais e resultados de aprendizagem, é um processo que permite regular e 

melhorar o ensino e a aprendizagem.  

Os mesmos autores propõem uma forma de operacionalizar o planeamento didático de 

situações formativas, através da especificação dos seus elementos numa tabela, como a da 

Figura 1, compreendendo:  

i) identificação do contexto dos alunos, através da antecipação de aspetos como 

conhecimentos e experiências prévias dos sujeitos; 

ii) identificação do campo concetual específico, onde se inserem aspetos como 

conceitos chave, modelos teóricos, linguagem usada, contextos sociais e 

históricos para a produção de conceitos, entre outros; 

iii) definição e clarificação da situação contextual da ação; 

iv) articulação, de forma flexível, das tarefas com a mediação em cada situação; 

v) articulação das diferentes situações formativas; 

vi) formulação dos problemas com base na situação formativa;  

vii) identificação dos recursos necessários para a resolução do problema;  
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viii) características das tarefas a propor aos alunos, as quais devem permitir: 

a. mobilizar os conhecimentos disponíveis do aluno; 

b. abordar os conceitos escolhidos; 

c. desenvolver as competências pretendidas.  

 

Legenda: STS – Science Technology and Society; ST – Science Technology 

Figura 1: Instrumento de especificação do planeamento didático de uma situação formativa (de Lopes, 

Cravino & Silva, 2010, p.57). 

A importância da mediação do professor situa-se ao nível da redução (a evitar) ou 

melhoramento do potencial educacional das tarefas. Desta forma, a mesma, embora não 

possa ser inteiramente prevista, deve ser cuidadosa e previamente pensada, de modo a 

garantir certos traços desejados de ensino e aprendizagem. 

A ferramenta de especificação do planeamento didático apresentada por Lopes, Cravino 

e Silva (2010) e representada na Figura 1, permite responder a necessidades de articulação 

temporal do fluxo e dinâmica da tarefa, identificada pela seta vertical, e de articulação entre 

situação-problema, problemas, tarefas, recursos e mediação, identificada pela seta horizontal. 

Especialistas no campo do planeamento argumentam que este deve ser partilhado e 

reutilizado entre a comunidade (Hernández-Leo et al., 2011; Hilera et al., 2010; Wichmann, 
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Engler & Hoppe, 2010). Lopes, Cravino e Silva (2014) concordam e completam a afirmação 

dizendo que o currículo deve ser passível de ser aplicado e trabalhado por diferentes 

professores, independentemente das características que definem o seu modo de ensinar. 

Contudo, esta não é uma realidade hoje em dia, dado que os professores habitualmente criam 

os seus planos em papel, quer em formato narrativo ou usando métodos gráficos, que não 

constituem representações formais, entendíveis por todos e partilháveis (Katsamani & Retalis, 

2013). 

Tal como identificámos anteriormente na caracterização do problema de investigação 

do presente estudo, o processo de planear decorre, na maioria dos casos, na forma 

tradicional, em texto, com recurso ao papel. Há quem opte pelo uso de formas diversas de 

esquematização, como as tabelas, numa tentativa de correlacionar a informação descrita, 

tornando o plano o mais congruente possível. E há quem o faça em texto corrido, organizando-

o em secções. A escolha do tipo de estratégia adotada para a execução do planeamento cabe 

ao autor do mesmo, que habitualmente é o autor e responsável pelo objeto de aprendizagem. 

A conceção e desenvolvimento de um plano de uma ação educativa estimulante para 

os alunos, capaz de promover o seu envolvimento ativo na pesquisa e produção de 

conhecimento, é atualmente um desafio para os professores. Esta é uma realidade que se 

intensifica, à medida que mais e novas tecnologias surgem no panorama educativo, onde a 

complexidade inerente aos processos é maior. Desta forma, é importante e necessário 

planear os processos de ensino e de aprendizagem numa forma integrada (Retbi et al., 2012), 

baseados no desenho de estratégias apoiadas nas atuais pedagogias da aprendizagem que 

configuram diferentes associações entre atividades e recursos. 

O processo de desenho de programas em educação pode assumir diferentes 

designações, sendo denominado por alguns de Design Instrucional (Oliveira, Cordeiro & 

Ferreira, 2011), por outros de “Learning Design” (Conole, 2013) ou ainda de Planeamento 

Pedagógico (UNESCO, s.d.). 

Por planeamento entende-se que “Planning is the intellectual anticipation of possible 

future situations, the selection of desirable situations to be achieved (objectives) and the 

determination of relevant actions that need to be taken in order to reach those objectives at a 

reasonable cost. In other words, planning implies thinking about the future and trying to 

assume control over future events by organizing and managing resources so that they cater 

to the successful completion of the objectives set forth.” (UNESCO - Distance Education 

Programme on Education Sector Planning). 
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De acordo com Oliveira, Cordeiro e Ferreira (2011, p.2), design instrucional é “A 

estrutura de apresentação do conjunto de conteúdos e de situações de aprendizagem 

compostos e dispostos estrategicamente de modo a serem utilizados pelo docente e pelos 

cursistas com a finalidade de potencializar a construção coletiva da comunicação, do 

conhecimento, da docência, da aprendizagem e da avaliação.”. 

Para Conole (2013, p.7) learning design é: “a methodology for enabling 

teachers/designers to make more informed decisions in how they go about designing learning 

activities and interventions, which is pedagogically informed and makes effective use of 

appropriate resources and technologies. This includes the design of resources and individual 

learning activities right up to curriculum-level design. 

A key principle is to help make the design process more explicit and shareable. Learning 

design as an area of research and development includes both gathering empirical evidence to 

understand the design process and the development of a range of learning design resources, 

tools and activities.”. 

Não existe consenso relativamente à designação considerada como mais adequada 

para referir a conceção de planos em educação, sendo várias as formas de representação do 

processo de desenho pedagógico e didático e do seu resultado, de modo a garantir a devida 

abrangência e grau de formalização do conceito (Ott, Dagnino & Pozzi, 2014). Podemos, 

através da análise das definições apresentadas atrás, verificar que o cerne do processo de 

desenho educativo é focado por todas elas, pelo que o uso de qualquer um dos termos para 

referir o mesmo é válido.  

Uma vez que o presente trabalho considera a metodologia de desenho educativo como 

transversal a todos as formas de ensino e de aprendizagem, ainda que focando-se no e-

learning como contexto educativo de exploração pelos desafios que este coloca aos 

professores na conceção de recursos e atividades educativas, na informação aqui 

apresentada relativa ao trabalho desenvolvido, nomeadamente nos capítulos de metodologia, 

resultados e conclusões faremos uso do termo “planeamento” para nos referirmos ao 

processo de conceção de planos em educação. 

Atualmente os alunos vivem cada vez mais submersos na tecnologia que os rodeia e 

estão cada vez mais adaptados ao uso desta tecnologia no desempenho das mais variadas 

tarefas do dia-a-dia. A educação formal tem vindo a adaptar-se a esta realidade. Cada vez 

mais existem cursos totalmente suportados pela tecnologia (a distância) ou híbridos, num 

misto de a distância e presencial. Os alunos têm que usar os seus conhecimentos e expressá-

los através das funcionalidades que as ferramentas lhes oferecem para completar a tarefa e 
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o curso. No entanto, denota-se a falta de desenvolvimento do pensamento crítico e de reflexão 

e avaliação, nomeadamente na seleção da informação (Dahlstrom, de Boor, Grunwald & 

Vockley, 2011). Estas lacunas levam-nos a ponderar sobre onde reside o problema: nas 

ferramentas em si, ou na génese da atividade educativa, isto é, na conceção e planeamento 

do objeto de aprendizagem? 

 

2.5.1 A importância do planeamento em e-learning 

O aparecimento e integração das tecnologias digitais na educação, conduziram a novos 

elementos da situação de aprendizagem, que necessitam ser considerados e planeados com 

antecedência. Uma consequência interessante e imprevista da maior dependência das 

tecnologias na educação, foi de que os aspetos da prática pedagógica se tornaram mais 

visíveis e consequentemente mais considerados para reflexão e revisão (Beetham & Sarpe, 

2013). 

Como temos vindo a referir, as teorias contemporâneas colocam a ênfase do processo 

de aprendizagem no papel do aluno e na sua relação com o contexto, com a sociedade e, 

sobretudo, com a informação. Por isto, os processos educativos devem sustentar-se nas 

características do aluno, adequando-se ao seu estilo de aprendizagem e tendo como foco 

auxiliá-lo na construção de novos conhecimentos, pois é sabido que a aprendizagem é 

potenciada pelo uso dos métodos e estratégias adequados aos alunos e ao que se pretende 

que estes aprendam (Klasnja-Milcevic, Vesin, Ivanovic & Budimac, 2011). 

Contudo, o aluno vive e aprende em comunidade e como tal, deve saber reconhecer 

que cada individuo tem os seus gostos e preferências, nomeadamente no que toca à forma 

de aprender. Neste sentido, o professor tem também aqui um papel importante a 

desempenhar, na condução do aluno para o entendimento, e a aceitação de si mesmo e das 

diferenças para com os outros (Palloff & Pratt, 2011). 

Tal como referimos anteriormente, perante os diferentes modelos pedagógicos que 

sustentam a conceção de processos educativos em e-learning, o desafio passa por conseguir 

construir um ambiente onde a aprendizagem possa ser promovida de forma ativa e 

colaborativa e assente na interação entre os intervenientes nos processos de ensino e de 

aprendizagem. E surgiram vários modelos de ensino, uns centrados nos meios, outros no 

professor e outros no aluno, já explorados neste documento. 

Um objeto de aprendizagem, em e-learning, é um plano de ação educativa, mais simples 

ou mais extenso, em que são especificados os seus processos, recursos e práticas. Deve ter 
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instancias fundamentais (como objetivos, tarefas e sequência de tarefas, recursos, avaliação, 

papel do professor e papel do aluno em cada tarefa, interação entre participantes, suporte ao 

aluno,…) e características técnicas (como reusabilidade, interoperabilidade, flexibilidade, 

atualização, costumização,…), e é enformado por uma conceção didática. 

Segundo Wiley (2006), o conceito “objeto de aprendizagem” foi introduzido por Wayne 

Hodgins, em 1994, e embutiu a ideia de que os recursos digitais podem ser projetados e 

produzidos de forma a serem reutilizados facilmente numa variedade de situações educativas, 

em diferentes contextos. Preconizados por esta ideia de reutilização dos recursos, tiveram 

lugar vários esforços para o desenvolvimento de padrões que permitissem detalhar 

metadados e efetuar troca de conteúdo e reutilização de conteúdos educacionais digitais, 

como o ARIADNE, IMS, IEEE LTSC/LOM e SCORM. 

De acordo com o IEEE Learning Technology Standards Committee (2002), objetos de 

aprendizagem são definidos como “any entity, digital or non-digital, which can be used, re-

used or referenced during technology supported learning”. 

No Learning Object Review (LORI) encontramos a seguinte definição para objeto de 

aprendizagem: “Learning objects are information resources or interactive software used in 

online learning. A single image, a page of text, an interactive simulation, or an entire course 

could all be examples of learning objects” (Nesbitt, Belfer & Leacock, 2004, p. 2). 

Zapata, Menendez e Prieto (2009) partilham a definição de objeto de aprendizagem 

apresentada pelo IEEE Learning Technology Standards Committee (2002). Para os autores, 

um objeto de aprendizagem deve apresentar as seguintes características: i) autonomia; ii) 

interoperabilidade; iii) reusabilidade em diferentes contextos; iv) durabilidade e ser atualizável; 

v) ser de fácil acesso e gestão; vi) sequenciabilidade com outros objetos no mesmo ambiente 

de aprendizagem; e vii) ser conciso e sintético. Deve ainda ser descrito por metadados4, que 

contêm informações objetivas sobre o objeto de aprendizagem (como por exemplo, o autor, 

palavra-chave, idioma, objetivos educacionais, entre outros) e que permitem a sua gestão e 

recuperação. 

Quando se faz o planeamento de um curso em e-learning, os objetos de aprendizagem 

que o constituem podem apresentar inúmeras configurações, que resultam de múltiplas 

combinações de ferramentas e recursos educacionais e tecnológicos. São as condições do 

                                                
4 “Informações que descrevem outros recursos de informação; o termo significa “dados sobre dados”, ou seja, informação que 
qualifica outra informação (…) Aplicados ao contexto educativo, os metadados são utilizados para descrever o conteúdo, o 
significado, a estrutura, o comportamento e o contexto de utilização de objetos de aprendizagem individuais ou de coleções dos 
mesmos. A motivação de seu uso é múltipla, sendo a principal a sua função de organizar a informação e permitir sua recuperação 
eficaz.” (Sabatini, 2012, p.6). 
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quotidiano, as preferências do professor e as necessidades dos alunos, que definem a melhor 

tecnologia e metodologia a ser utilizada.  

Quando falamos em ensino a distância, e de acordo com Calil, Peres, Zaima e Tobase 

(2012), são diversas as características técnicas dos objetos de aprendizagem criados com e 

para as TIC, que se apresentam como vantajosas e que devem ser consideradas na sua 

conceção e construção, nomeadamente: 

• Flexibilidade de uso, sem custos de manutenção para reutilização, conferida pela 

simplicidade de produção; 

• Possibilidade de Reusabilidade, em contextos diversos e por diferentes profissionais; 

• Possibilidade de Costumização por diferentes instituições ou atores para a introdução 

de alterações e utilização simultânea em diferentes contextos, consoante preferências 

próprias; 

• Atualização em tempo real, através do armazenamento de dados relativos ao objeto 

numa plataforma comum;  

• Interoperabilidade do objeto de aprendizagem, através da padronização de sistemas 

de informação, permitindo a sua compatibilidade com diversas plataformas de ensino; 

• A busca e Acessibilidade do objeto de aprendizagem para reutilização são 

favorecidas através da definição do padrão de armazenamento de informações necessárias 

à sua indexação. 

Os mesmos autores (Calil et al., 2012) defendem que os objetos de aprendizagem se 

tornam mais completos quando envolvem as instancias fundamentais seguintes: 

• os anseios e intenções – cada aluno que se propõe a realizar um curso a distância 

tem motivos próprios para o fazer e tem anseios que se prendem com razões diversas, e que 

podem influenciar o decorrer do plano de curso e a aprendizagem efetiva; 

• os diferentes ritmos de aprendizagem – cada um necessita de diferente tempo para 

assimilar e produzir conhecimento; 

• os estilos de aprendizagem adotados (cooperativo, competitivo, individualizado, etc.) 

– cada pessoa tem o seu método preferido de trabalho, com o qual se coaduna mais e o seu 

estilo de aprendizagem próprio; 

• o tipo de suporte ao aluno prestado – este fator é decisivo para o sucesso de um 

curso a distância e deve ser bem definido e delimitado num planeamento, uma vez que 
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perante diferentes estilos e ritmos de aprendizagem é necessário ser capaz de dar resposta 

às necessidades de todos os alunos; 

• a administração do tempo de estudo – o conteúdo, a quantidade de informação e a 

sequência de ações e tarefas deve ser estruturada de forma motivadora e que permita que 

todos os alunos sejam capazes de a cumprir; 

• a estratégia de avaliação da aprendizagem implementada. 

Como tal, todas as dimensões referidas devem ser consideradas nos processos de 

conceção e planeamento de um objeto de aprendizagem, como um instrumento norteador e 

determinante no sucesso da produção e aplicação do mesmo. 

É importante ter presente que o grau de aceitação pelo aluno da tecnologia usada 

constitui um fator crucial a ter em consideração no planeamento de processos de ensino com 

as TIC, pois quando os estudantes reconhecem a compatibilidade entre a tecnologia e o seu 

estilo de aprendizagem, são mais recetivos à sua utilização (Lai, Wang & Lei, 2012).  

Oliver, Harper, Wills, Agostinho e Heberg (2014), no seu trabalho elencam o que 

entendem ser os elementos essenciais do planeamento com potencial para promover uma 

aprendizagem com as TIC, de qualidade no ensino superior: 

▪ Envolvimento do aluno: consideração sobre os conhecimentos prévios dos 

alunos, os seus desejos e expectativas, que devem ser considerados e integrados no 

planeamento; 

▪ Conhecimento do contexto de aprendizagem: consideração sobre a 

implementação do planeamento e a posição deste dentro do programa geral de estudos; 

▪ Desafio para o aluno: procurar uma participação ativa do aluno, encorajando 

o posicionamento autocritico e apoiando o desenvolvimento das suas competências e 

conhecimentos; 

▪ Potenciar a vertente prática: encorajar os alunos na articulação e 

demonstração, para eles mesmos e para os seus pares, do conhecimento adquirido. 

Os aspetos mencionados são importantes para enformar o objeto de aprendizagem, e 

vão ao encontro da proposta apresentada por Lopes, Cravino e Silva (2010), apresentada 

na secção anterior. 

Os princípios referidos são holísticos e, como tal, incorporam tanto os objetivos de 

aprendizagem como os processos de aprendizagem, sustentando-se na premissa de que a 

aprendizagem decorre da experiência do aluno na implementação de um objeto de 
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aprendizagem. Neste sentido, o professor deve examinar o seu planeamento colocando-se 

no papel do aluno, avaliando o impacto do mesmo na aprendizagem (Oliver et al., 2014). 

Neste trabalho consideraremos as características (técnicas) identificadas por Zapata, 

Menedez e Prieto (2009) para um objeto de aprendizagem, por considerarmos que estas vão 

ao encontro do que entendemos ser aspetos indispensáveis a uma adaptação e integração 

nas tecnologias emergentes deste tipo de entidade. Salientamos que não foi encontrada uma 

definição para objeto de aprendizagem que se foque nas instancias fundamentais do mesmo, 

pelo que, norteados pela proposta de Calil et al. (2012) teremos em consideração as seguintes 

instancias definidoras de um objeto de aprendizagem: objetivos, tarefas e sequência de 

tarefas, recursos, avaliação, papel do professor e papel do aluno em cada tarefa, interação 

entre participantes e suporte ao aluno. 

 

2.6 Linguagens de modelação de objetos de aprendizagem 

O planeamento de um objeto de aprendizagem traduz-se numa descrição completa do 

mesmo, devendo considerar todos os elementos das instancias técnicas e instancias 

fundamentais. De uma maneira geral, um planeamento tradicional tem por norma, as 

seguintes componentes: 

1) Objetivos - descrição de um conjunto de habilidades, conhecimentos ou resultados 

de aprendizagem que se espera que o aluno tenha adquirido no final da atividade/curso; 

2) Conteúdos - a descrição das diferentes unidades didáticas a serem apreendidas pelos 

alunos; 

3) Tarefas e sequência de tarefas - definição das atividades especificas a serem 

realizadas pelos participantes; 

4) Recursos – instrumentos de suporte à realização das tarefas, que podem assumir 

diferentes formas (texto, vídeo, página web) ou constituir funcionalidades de ferramentas 

utilizadas durante a tarefa (por exemplo, no Moodle temos o fórum, a wiki, o quizz, entre 

outros.); 

5) Papeis do professor e do aluno nas tarefas – definição das especificidades atribuídas 

a cada tipo de participantes, como as tarefas que deve realizar, os recursos que deve usar e 

os momentos em que deve agir na sequência de tarefas definida; 
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6) Suporte aos alunos – momento e tipo de ação desempenhada pelo professor para 

apoiar o aluno no desempenho nas tarefas, potenciando a sua realização com eficácia e a 

construção de conhecimento; 

7) Interação entre participantes – definição da forma como as tarefass dos diferentes 

participantes (professor, aluno, tutor ou outro) se influenciam mutuamente durante as tarefas; 

8) Avaliação – aferição do nível dos alunos face aos objetivos, através de estratégias, 

tarefas e recursos específicos para o efeito.  

Estes elementos do planeamento, característicos do ensino presencial, mantém-se 

válidos para o ensino em e-learning, com adição de algumas preocupações relativas ao uso 

de funcionalidades tecnológicas, como a forma de obter um formato digital padrão de todos 

os aspetos do planeamento, a fim de permitir a distribuição e acessibilidade do mesmo em 

diferentes meios de comunicação (por exemplo, computadores), a interoperabilidade entre 

diferentes sistemas e a reusabilidade entre diferentes indivíduos (por exemplo, professores, 

tutores,…) (Cuevas, et al., 2013). 

As características que determinam um objeto de aprendizagem e a importância já 

salientada da partilha e reutilização de planeamentos educativos (Hernández-Leo et al., 2011; 

Hilera et al., 2010; Wichmann, Engler & Hoppe 2010), tornam indispensável a existência de 

uma forma de comunicação entendida por todos, que permita uma representação clara de 

todos os processos, recursos, sujeitos, tarefas e etapas inerentes ao objeto de aprendizagem. 

Atualmente, existem diferentes especificações relacionadas com o ensino em e-

learning, como IEEE-LOM (IEEE, 2002) para descrever os metadados para os recursos de 

aprendizagem, IMS-QTI (IMS Global Learning Consortium, 2008) para descrever e testar a 

interoperabilidade; IMS-CP (IMS Global Learning Consortium, 2004) e SCORM (Advanced 

Distributed Learning, 2004) para a criação de pacotes executáveis de conteúdo, ou IMS-LD 

(IMS Global Learning Consortium, 2003) para o design de processos de ensino e de 

aprendizagem.  

As linguagens de planeamento, representadas através de sistemas tecnológicos, 

procuram contribuir no sentido de apoiar a resolução deste problema, como ferramenta 

concetual de apoio ao processo de design (Botturi et al., 2006). 

A meta-linguagem subjacente às linguagens de modelação usadas em learning design 

designa-se por Educational Modeling Language (EML). Esta designação surgiu em 1998, 

tendo sido introduzida por investigadores da Open University da Holanda como resposta a 
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questões pedagógicas e de design instrucional, relacionadas com questões de 

standardização e interoperabilidade de produtos (Paquete, 2010). 

A EML é representada através de linguagens de design e consiste num modelo de 

notação semântica para descrição de processos de aprendizagem em e-learning (Hermans, 

Manderveld & Vogten, 2004). Cumpre os requisitos de linguagem de especificação 

tecnológica de objetos de aprendizagem, providenciando uma estrutura pedagógica com 

diferentes tipos de objetos e evidenciando a relação entre eles (Koper & Manderveld, 2004). 

Uma linguagem de design é uma ferramenta concetual de expressão visual de 

processos mentais. Constitui um meio de comunicação pela representação, com recurso a 

um sistema de notação apoiado em ícones e outros símbolos (Katsamani & Retalis, 2013), de 

problemas e soluções de design educativo, percetível pelos diferentes atores envolvidos no 

processo (Botturi et al., 2006). 

Existem diversas linguagens de design baseadas em EML, como a E2ML (Botturi, 2006), 

linguagens baseadas em UML, como a do padrão PCeL (Figl & Derntl, 2006), a coUML (Derntl 

& Renate 2007), a PoEML (Caeiro-Rodriguez, Marcelino, Llamas-Nistal, Anido-Rfón & 

Mendes, 2007), a LPCEL (Dodero et al, 2005; Torres et al., 2006), e a IMS-LD (IMS, 2003; 

Zeng, 2011). Estas linguagens permitem criar designs de objetos de aprendizagem, através 

de notações específicas, contudo não são acompanhadas por uma ferramenta de 

operacionalização da mesma e não fornecem apoio explícito para a tomada de decisões pelo 

profissional, criador do design (Katsmani & Retalis, 2013). 

Foram realizados vários estudos (Botturi et al., 2006; Dodero et al., 2005; Caeiro-

Rodriguez, Anido-Rifón & Llamas-Nistal, 2010; Torres et al., 2010) para a comparação de 

diferentes EML, em aspetos como estratificação, nível de formalidade, tipo de elaboração da 

representação, perspetiva e sistema de notação, aspetos pedagógicos, expressividade, 

comunicação, entre outros. Segundo Botturi et al. (2006), a E2ML apresenta maior foco e 

suporte no apoio ao design centrado em aspetos de criatividade e comunicação. 

Contudo, como nos dizem Torres et al. (2010), a maioria das EML não apresenta 

estruturas de suporte aos aspetos pedagógicos, como estruturas de conteúdo cognitivo, 

objetivos, pré-requisitos e avaliação. Estes autores, por sua vez, consideram a LPCEL e a 

IMS-LD como as EML mais robustas no que concerne a dar resposta aos requisitos 

pedagógicos que devem ser abrangidos por este tipo de linguagens. 

Caeiro-Rodriguez, Anido-Rifón e Llamas-Nistal (2010), salientam as capacidades de 

modelação oferecidas pela IMS-LD, referindo, no entanto, limitações desta no que toca à 
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expressividade, em especial na gestão dos participantes no processo educativo e na interação 

com objetos de aprendizagem e serviços, e salientam que “the modelling of units with IMS-LD 

is not an easy task” (ibid, p.224). 

Ainda que o uso da IMS-LD não seja simples para utilizadores sem conhecimentos 

específicos necessários ao procedimento, esta linguagem é a mais usada atualmente na 

modelação de objetos de aprendizagem (Torres, Resendiz, Aedo & Dodero, 2014), garantindo 

que os objetos de aprendizagem podem ser interoperáveis, através da integração com 

especificações da família do IMS (CP, LOM, QTI, e outras) e o SCORM, e amplitude de 

representação de objetos de aprendizagem dada a neutralidade pedagógica que a caracteriza 

(IMS, 2003). Todos estes fatores levaram a que, para o presente trabalho, selecionássemos 

a IMS-LD como a EML de base para o desenvolvimento da investigação e procura por 

respostas ao problema e às questões de investigação. 

As EML são “a semantically rich information model and binding, describing the content 

and process within units of learning from a pedagogical perspective in order to support reuse 

and interoperability” (Koper & Manderveld, 2004). Por outras palavras, constituem ferramentas 

de especificação de dinâmicas educativas, independentemente das características que as 

definem – abordagem pedagógica, contexto, utilizadores, ferramentas e recursos utilizados 

(Retbi et al., 2012).  

O desenvolvimento destas linguagens tem sido acompanhado pelo desenvolvimento e 

evolução de ferramentas tecnológicas de autoria, designadas editores gráficos, que 

pretendem simplificar o processo de especificação. Para além de permitirem desenhar um 

objeto de aprendizagem e refletir sobre os diferentes aspetos que o caracterizam, com 

possibilidade de efetuar ajustes nos processos representados, facilitam ainda a partilha e 

reutilização das especificações realizadas (Laurillard, 2012). 

 

2.6.1 A IMS-Learning Design 

Um objeto de aprendizagem, independentemente do âmbito em que se insira, tem 

associados objetivos de aprendizagem, pré-requisitos (quando existem), um contexto e uma 

descrição da ação, isto é, das tarefas que terão que ser realizadas e sequência das mesmas. 

Estes requisitos associados ao papel desempenhado por cada um dos participantes na 

dinâmica (por exemplo, professor, aluno ou tutor), constituem os componentes base, 

nucleares da IMS-LD (Neumann & Oberhuemer, 2009). 
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A IMS-LD é uma linguagem de especificação de processos de ensino e de 

aprendizagem. Esta foi desenvolvida com capacidade para descrever qualquer tarefa ou 

sequência de tarefas independentemente da abordagem pedagógica que têm subjacente, 

sendo apontada como uma das suas maiores potencialidades a interoperabilidade dos objetos 

de aprendizagem criados (IMS, 2003; Paquette, 2010; Derntl, Neumann & Oberhuemer, 

2012). 

A IMS-LD é uma EML, aquela que atualmente é vista como a mais completa e robusta 

na representação de objetos de aprendizagem, e que tem em consideração aspetos de 

interoperabilidade (Martínez-Ortiz, Moreno-Ger, Sierra-Rodríguez & Fernández-Manjón, 

2008; Martinez-Ortiz, Sierra & Fernández-Manjón, 2009; Torres et al., 2010). Segue de perto 

a lógica teatral, em que os atores desempenham os seus papéis seguindo uma sequência de 

atos (tarefas) com determinados objetivos (Capuano, Miranda, Pierri, Mangione & Ritrovato, 

2010). Tem como elementos chave do modelo concetual (Hermans, Janssen & Koper, 2014, 

p.4): 

• Sujeito – pessoa envolvida nos processos de ensino e de aprendizagem, 

podendo desempenhar um ou mais papéis;  

• Papel – especificação de um papel do sujeito, aluno ou elemento da equipa de 

docência; 

• Atividade – ação planeada para o sujeito, onde para os alunos a natureza típica 

de atividades é a de executar as tarefas mediante as instruções recebidas. As tarefas 

dos membros da equipa de docência visam apoiar os alunos na prossecução do objetivo 

(explícito ou implícito) de aprendizagem; 

• Ambiente – espaço onde está aglomerado um conjunto de objetos e/ou serviços 

para a aprendizagem;  

• Método – trabalho ou fluxo de um projeto de aprendizagem, expresso através 

de conceitos como “play”, “act” e “role-part” em analogia com performances teatrais; 

• Resultado – resultado da execução de uma atividade num ambiente. 

A IMS-LD é composta por três níveis: nível A, nível B e nível C, cada um conferindo à 

especificação maior complexidade que o anterior e maior nível de detalhe para o processo de 

design de cenários de ensino e de aprendizagem (Martínez-Ortiz, Sierra & Fernández-Manjón, 

2009): 
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Nível A - Especifíca componentes principais do objeto de aprendizagem usando 

conceitos como “método”, “play”, “act”, “role”, “role-part”, tarefa de aprendizagem, tarefa de 

suporte, estrutura de tarefa e ambiente; 

Nível B - Adiciona propriedades e condições usadas para a personalização dinâmica de 

um objeto de aprendizagem com base no conhecimento prévio do aluno e do seu 

desempenho; 

Nível C - Adiciona notificações que permitem a comunicação entre os atores envolvidos 

no objeto de aprendizagem, além de fornecer um novo mecanismo baseado em eventos para 

a personalização da sequência de tarefas. 

Dito de outra forma, o nível A coloca ao dispor os elementos básicos para uma 

sequência de tarefas e fluxo de ação, permintindo a instanciação dos elementos fundamentais 

do objeto de aprendizagem. Os níveis B e C providenciam à IMS-LD opções que 

complementam o nível A, tornando a linguagem mais forte e versátil (Arpetti, Baranauskas & 

Leo, 2013; Burgos, 2012). 

O nível B adiciona propriedades e condições ao nível A, isto é, confere um maior controlo 

e complexidade ao objeto de aprendizagem através da utilização de propriedades e condições 

usadas para guardar informação sobre o utilizador e preferências do formando, permitindo 

que o percurso formativo seja traçado de acordo com circunstâncias específicas, preferências 

ou características do mesmo. O nível B é considerado como o mais complexo. Este é o nível 

que comporta para a IMS-LD um maior leque de possibilidades de representação de tarefas, 

pois coloca ao dispor funções relacionadas com as propriedades e condições dos elementos, 

que são utilizados para armazenar e monitorizar dados dos formandos e recursos criados 

pelos responsáveis pela modelação do objeto de aprendizagem. Existem dois tipos de 

propriedades: internas e externas. As propriedades internas têm nomes e intervalos de 

valores que são definidos na modelação e regem o fluxo de eventos de forma pré-

determinada. As propriedades externas são mais globais (IMS Global Learning Consortium, 

2003). 

O nível C, adiciona a dimensão de notificação ao nível B, ou seja, permite que seja 

enviada uma notificação automática da existência de novas tarefas de acordo com a resposta 

dada em certos eventos no processo de aprendizagem, para determinado interveniente. 

Introduz notificações ou "mensagens" entre os componentes do sistema, funcionalidade que 

adiciona uma nova dimensão ao nível A ao suportar fluxo de trabalho em tempo real. As 

tarefas podem então ser definidas como consequência de mudanças dinâmicas nos perfis do 

aluno e/ou dos eventos criados, no decorrer das dinâmicas de ensino. O nível C pode também 
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ser usado para enviar mensagens de forma dinâmica para os participantes na dinâmica de 

ensino. Isto é, permite a automação de tarefas de fluxo de aprendizagem, que são 

desencadeadas pela conclusão de tarefas, ao invés de os fluxos serem pré-definidos, como 

acontece nos níveis A e B, em que a dinâmica dos objetos de aprendizagem é previsível, 

embora, naturalmente, no nível B através do uso de propriedades e condições, este fluxo se 

possa tornar condicional (IMS Global Learning Consortium, 2003). 

Apesar de ser apontada como a EML mais robusta à data, com capacidade de resposta 

aos requisitos pedagógicos exigidos no desenvolvimento de um objeto de aprendizagem 

(Martínez-Ortiz et al., 2008; Martinez-Ortiz, Sierra & Fernández-Manjón, 2009; Torres et al., 

2010; Derntl, Neumann, Griffiths & Oberhuemer, 2012), há quem, ainda que salientando as 

capacidades de modelação oferecidas pela IMS-LD, refira limitações desta no que toca à 

expressividade, em especial na gestão dos participantes no processo educativo e na interação 

com objetos de aprendizagem e serviços (Caeiro-Rodríguez, Anido-Rifón & Llamas-Nistal, 

2010; Martínez-Ortiz et al., 2008). 

Estas dificuldades na especificação com a IMS-LD, nomeadamente para indivíduos não 

técnicos, como o caso dos professores/formadores, tornam a linguagem difícil de entender e 

de usar, diminuindo drasticamente a adoção pela comunidade (Hermans, Janssen & Koper, 

2014) de uma ferramenta que pode aliviar o processo de planeamento de objetos de 

aprendizagem e torná-los recursos transmissíveis e reutilizáveis. 

 

2.7 Os editores gráficos 

Na tentativa de combater a barreira que se instalou no processo de adoção da IMS-LD, 

várias iniciativas têm tido lugar para o desenvolvimento de software intermediário que 

uniformize o modo de expressar um plano de ação, como é o caso do Compendium (Conole 

et al. 2008), do MOT+ (Paquette, Léonard & Lundgren-Cayrol, 2008), do LAMS (Dalziel, 2003), 

do Reload LD Editor (Milligan, Beauvoir & Sharples, 2005), do GLM (Heyer, Oberhuemer, 

Zander & Prenner, 2007), do Open-GLM (Derntl, Neumann & Oberhuemer 2011), do Collage 

(Hernández-Leo et al., 2006), Webcollage (Dimitriadis, 2010) e do CADMOS (Katsamani & 

Retalis, 2011), entre outros. Este tipo de ferramentas chama-se editores gráficos. São 

ferramentas de autoria que se baseiam em princípios e filosofias específicos de design e dão 

suporte ao profissional durante o processo de elaboração do mesmo, através de um ambiente 

visual amigável (Katsamani & Retalis, 2013), o que permite a elaboração de especificações 

sem a necessidade de conhecimentos técnicos para o fazer. 
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Os editores gráficos são ferramentas tecnológicas que transpõem a linguagem 

codificada da IMS-LD para ambientes em que notações gráficas e representações 

esquemáticas são a nova forma de expressar e especificar.  

Em alguns editores a usabilidade é intuitiva ao ponto de a especificação acontecer 

através movimentos de “drag and drop” das tarefas, as quais são alinhadas seguindo uma 

sequência e interligadas com recursos e ferramentas de apoio (Torres et al., 2010). 

Cada editor tem a sua especificidade. Alguns trabalham diretamente com a estrutura 

em árvore da IMS-LD (por exemplo, Reload e ReCourse); oferecem interface gráfica (por 

exemplo, Collage, OpenGLM e CADMOS – aos quais dispensaremos especial atenção, de 

seguida), não são nativas IMS-LD, mas exportam objetos de aprendizagem no formato IMS-

LD (por exemplo, MOT+ e LAMS - e que não consideraremos neste trabalho precisamente 

pelas características identificadas). 

Especialistas na área (Botturi et al., 2006; 2008; Figl & Derntl, 2006; Griffiths, Beauvoir 

& Sharples, 2005) identificam diferentes requisitos/necessidades de professores, tanto para 

linguagens de modelação como para ferramentas de design, mas todos parecem concordar 

que os mais importantes são: 

▪ Usabilidade - uma ferramenta deve ser fácil de aprender e usar; 

▪ Orientação - uma ferramenta deve orientar os profissionais através do processo de 

design, fornecendo padrões prontos para usar para aqueles que gostariam de incorporar 

facilmente uma abordagem de aprendizagem no seu projeto; 

▪ Formalização - uma ferramenta deve ter um modelo de representação formal, 

permitindo proporcionar interoperabilidade entre diferentes ferramentas, isto é, um projeto que 

seria criado num ambiente específico pode ser aberto e editado noutro ambiente, em formato 

IMS-LD; 

▪ Neutralidade pedagógica - uma ferramenta deve ser capaz de representar qualquer 

teoria pedagógica e qualquer tema de ensino; 

▪ Flexibilidade de design - uma ferramenta deve descrever diferentes entidades de 

diferentes perspetivas, para que um designer possa editar uma entidade no projeto sem afetar 

outra. 

A verdade é que não há linguagem visual ideal ou ferramenta de design que possa 

satisfazer plenamente todos os critérios acima mencionados, mantendo-se por isso como um 

problema de investigação em aberto, com constantes evoluções. 
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Passamos a apresentar em detalhe o OpenGLM, o (Web)Collage e, por fim, o CADMOS, 

ao qual daremos maior destaque por ser aquele que esteve na base do trabalho empírico 

desenvolvido na presente investigação. A escolha do CADMOS prendeu-se com as 

características do editor e possibilidades oferecidas por este, como o facto de ser um editor 

com uma interface gráfica visual, onde a representação da modelação se baseia no uso de 

símbolos, não exigindo conhecimentos técnicos para a execução de modelações, e por estar 

diretamente interligado com o Moodle. 

 

OpenGLM 

O editor gráfico Graphic Learning Modeler (GLM) (Derntl, Neumann & Oberhuemer, 

2011) é um produto do projeto Prolix, financiado pela União Europeia, e levado a cabo pela 

Universidade de Viena.  

O editor Reload LD é a base do GLM, que mais tarde derivou para o OpenGLM – Open 

Graphic Learning Modeler, após desenvolvimentos da ferramenta no âmbito do projeto 

ICOOPER.  

O OpenGLM é open source e encontra-se ligado a um repositório de partilha de objetos 

de aprendizagem para apoio de comunidades de prática – o Open ICOOPER Content Space 

(OICS) (Arpetti, Baranauskas & Leo, 2013). Este repositório constrói-se do conteúdo 

produzido por várias pessoas e acumula diferentes tipos de recursos educacionais, acessíveis 

a qualquer um.  

O OpenGLM é um dos projetos que mais tem investido na criação de um ambiente 

agradável e intuitivo para o utilizador, com uma notação de fácil entendimento para a 

especificação de objetos de aprendizagem, sem exigência de conhecimentos específicos para 

manuseamento da ferramenta, tendo por base os princípios da linguagem IMS-LD (Martínez-

Ortiz et al., 2008). Engloba o nível A e o nível B da IMS-LD (Arpetti, Baranauskas & Leo, 2013) 

e garante a interoperabilidade dos produtos de especificação através da criação de pacotes 

de dados que podem ser importados para qualquer LMS capaz de interpretar dados em IMS-

LD (Neumann & Oberhuemer, 2009). 

 

(Web)Collage 

Collage - COLlaborative LeArning desiGn Editor é uma ferramenta de autoria, com 

suporte no Reload LD, desenvolvida com o propósito de auxiliar educadores sem 
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conhecimentos específicos em design instrucional na criação de atividades de aprendizagem 

colaborativa assistidas por computador (CSCL) (Villasclaras-Fernández et al., 2011).  

O editor integra um conjunto de Collaborative Learning Flow Patterns (CLFP) 

(Hernández-Leo et al., 2006), que descrevem conhecidas e já validadas técnicas de 

pedagogia colaborativa como “Jigsaw” e “Pyramid”, e que servem de base às suas metáforas 

concetual e visual. 

O resultado da especificação pode ser exportado como pacotes IMS-LD, contemplando 

apenas o nível A da linguagem. Quando articulado com o GLUE!-PS, é possível importar e 

implementar diretamente a especificação realizada no Collage num LMS, sendo criado 

automaticamente o objeto de aprendizagem, com tarefas, grupos, recursos e outros aspetos 

incluídos na especificação e com representação na plataforma (Prieto et al., 2013). 

O Collage derivou mais tarde para o WebCollage, pela integração de padrões de 

avaliação e a sua transformação num aplicativo web. 

 

CADMOS 

O CADMOS - CoursewAre Development Methodology for Open instructional Systems é 

também um editor gráfico que tem por base a IMS-LD (Katsamani & Retalis, 2011). Propõe 

uma abordagem de “separação de conceitos” para o processo de design de aprendizagem, 

que decorre dos princípios da engenharia de sistemas de informação (Prieto et al., 2013). 

Através de um ambiente gráfico intuitivo e simplificado, o CADMOS permite a realização 

de especificações compatíveis com os níveis A e B da IMS-LD, por utilizadores com 

competências tecnológicas básicas, sem a necessidade de conhecimentos específicos, quer 

ao nível tecnológico quer ao nível pedagógico e didático, de conhecimento de abordagens, 

metodologias e estratégias de aprendizagem (Arpetti, Baranauskas & Leo, 2013; Katsamani 

& Retalis, 2011).  

De acordo com Prieto et al. (2013, p.8) o objetivo deste editor é mesmo “make it easy 

for teachers who are not experts in learning design to create and share learning designs and 

to enact them in a real environment.”. 

À semelhança do LAMS e do Reload, o CADMOS é também uma ferramenta 

independente, mas apresenta uma diferença básica face às outras duas: permite exportar 

diretamente o produto de especificação para o formato de um LMS específico, o Moodle 

(Prado, Brandão & Brandão, 2014). 

http://www.researchinlearningtechnology.net/index.php/rlt/article/view/20057#CIT0015_20057
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No CADMOS, o processo de especificação é representado em dois formatos diferentes:  

a) modelo concetual, uma representação esquemática das tarefas, recursos 

associados e atores. O modelo concetual define as tarefas de aprendizagem nas quais os 

diferentes atores do curso serão envolvidos. Cada tarefa de aprendizagem pode ser simples 

ou composta. Uma tarefa simples é atribuída a um papel relacionado ao curso. Uma tarefa 

composta consiste em duas ou mais tarefas de aprendizagem simples realizadas pelo mesmo 

ator (por exemplo, aluno ou professor). Neste modelo, os recursos/serviços de aprendizagem 

que correspondem a cada uma das tarefas também são definidos, designadamente o que 

respeita à sua denominação, descrição e tipologia (recurso interno – funcionalidades 

específicas - ou externo – documentos em diferentes formatos, etc. - do Moodle). 

b) modelo do fluxo de tarefa, com representação temporal das várias tarefas, atores 

que as realizam e forma como serão encenadas. O modelo de fluxo define os padrões de 

navegação (orquestração) das tarefas de aprendizagem. Descreve a ordem cronológica das 

tarefas, as regras que afetam sua execução e a separação do fluxo das tarefas em fases. 

No modelo de fluxo as regras que influenciam a execução da ação são determinadas 

por quem elabora o design, sendo que pode optar por três tipos diferentes de regras: 

a) A regra “Escolha do utilizador” (User choice) indica que uma tarefa específica 

será concluída quando o ator entender; 

b) A regra “Limite de tempo” (Time limit) mostra que uma tarefa deve ser 

executada num período de tempo específico; 

c) A regra “Condição de contagem” (Score condition – if-then-else) permite ao 

designer definir que tarefa se realiza de seguida, com base no resultado obtido na tarefa 

anterior (se estiver acima de um limite ou não/se falso ou verdadeiro). 

O CADMOS permite que o utilizador adicione regras a um conjunto de tarefas de 

aprendizagem, alterando o modelo de fluxo, mas mantendo intacto o modelo concetual. Isto 

permite que, com o mesmo conjunto de tarefas de aprendizagem, diferentes utilizadores, por 

reutilização da especificação, possam produzir variações dos fluxos de atividades de 

aprendizagem de acordo com a sua própria filosofia didática ou contexto de aprendizagem. 

Da mesma forma, é possível mudar um recurso de aprendizagem, que está ligado a uma 

atividade de aprendizagem no modelo concetual, sem que algo se altere no modelo de fluxo. 

Por outro lado, quando se adiciona ou elimina uma atividade de aprendizagem no modelo 

concetual, o modelo de fluxo deve assumir e incorporar essas mudanças (Katsamani & 

Retalis, 2013). 
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O CADMOS disponibiliza aos seus utilizadores uma vista imediata de como a 

especificação fica quando operacionalizada no LMS Moodle. Para além disto, permite também 

exportar a especificação num pacote de dados executável em formato compatível com o 

Moodle, gerando automaticamente o objeto de aprendizagem especificado na plataforma 

(Arpetti, Baranauskas & Leo, 2013; Boloudakis et al., 2012). 

A ferramenta CADMOS foi desenvolvida para a conceção de designs de processos de 

ensino e de aprendizagem mediados pelas TIC. Por conseguinte, embora pudéssemos 

representar um objeto de aprendizagem de ensino presencial no CADMOS, existe uma série 

de constrangimentos relacionados com a especificação de situações face a face, como a 

omissão de determinados recursos da lista de tipos de recursos disponíveis no editor. 

 

Resultados de estudos de análise comparativa de diferentes editores 

Katsamani e Retalis (2013) elaboram uma análise comparativa de diferentes editores 

gráficos, com base nos requisitos mencionados atrás. Consideraremos as suas conclusões 

para os editores apresentados anteriormente, as quais cruzaremos com conclusões da 

investigadora sobre o CADMOS. Assim temos: 

Usabilidade: O WebCollage e o OpenGLM são menos exigentes para que possam ser 

facilmente utilizados por qualquer utilizador com conhecimentos básicos e competências 

tecnológicas.  

O CADMOS partilha também desta característica. Não exige grandes conhecimentos, 

quer pedagógicos quer tecnológicos, para o seu manuseamento e especificação de objetos 

de aprendizagem. 

Orientação: O WebCollage oferece orientação a um utilizador, que inicialmente pode 

decidir qual estratégia de aprendizagem usar (no formato de padrões de fluxo de tarefas de 

aprendizagem) e seguir um conjunto de etapas sobre como organizar o objeto de 

aprendizagem. O OpenGLM fornece orientação elementar através de janelas pop-up ou 

formulários, que pedem aos utilizadores que completem metadados específicos e padrões de 

design prontos para uso. 

O CADMOS partilha das características do Open GLM. Permite que o utilizador escolha 

uma estratégia de aprendizagem, partindo de uma estrutura já definida e pronta a usar, pede 

ao utilizador que complemente os metadados do curso, das tarefas e dos recursos, através 

do preenchimento de formulários. 



Capítulo II – Enquadramento teórico 

63 

Neutralidade pedagógica: O WebCollage e o Open-GLM oferecem neutralidade 

pedagógica, sendo que no WebCollage esta afirmação apenas é válida para cenários 

colaborativos. O WebCollage permite exportar um produto de especificação no padrão IMS-

LD - Nível A. O OpenGLM exporta nos níveis IMS-LD A e B. 

O CADMOS oferece também neutralidade pedagógica e permite a exportação de 

produtos de especificação nos níveis A e B da IMS-LD. 

Flexibilidade de design – O WebCollage e o Open-GLM não oferecem flexibilidade de 

design. 

O CADMOS oferece flexibilidade de design, através dos dois modelos de representação 

do objeto de aprendizagem, o modelo concetual e o modelo de fluxo, que estão interligados, 

mas que permitem duas possibilidades diferentes de visualização do produto, sendo possível 

introduzir alterações num sem afetar o outro, como foi já referido atrás.  

As conclusões enunciadas são compiladas na seguinte Tabela 1: 

Tabela 1: Comparação de ferramentas visuais de especificação (adaptado de (Katsamani & Retalis, 

2013)). 

Critérios OpenGLM WebCollage CADMOS 

Usabilidade Nível intermédio de 

competências dos 

utilizadores para uso da 

ferramenta 

Nível intermédio de 

competências dos 

utilizadores para uso da 

ferramenta 

Nível básico de 

competências dos 

utilizadores para uso da 

ferramenta 

Orientação - 

(apenas através de 

padrões de design) 

+ + 

Neutralidade 

pedagógica 

+ + + 

Flexibilidade 

de design 
- - + 

Formalização IMS-LD nível A e B IMS-LD nível A IMS-LD nível A e B 

 

Prieto et al. (2013) apresentam também resultados de um estudo comparativo entre 

diferentes editores, os quais se sintetizam na Tabela 2: 
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Tabela 2: Principais características de três ferramentas de autoria e questões decorrentes do processo 

de especificação (Prieto et al., 2013). 

Ferramenta 
de autoria 

Método de 
implementação 

Público-alvo 
principal/objetivo 

Especialidade 
pedagógica 

Problemas 
durante a 
especificação 

OpenGLM ▪ Semi-
automatizado, em 
ambientes IMS-
LD. 

▪ Semi-
automatizado em 
outros ambientes 
via GLUE!-PS. 

Professores com 

experiência em 

design de 

aprendizagem/ 

suporte gráfico para 

a IMS-LD intuitivo. 

Principalmente 

tarefas virtuais. 

▪ Necessidade de 
mesclar tarefas de 
pequena escala em 
tarefas maiores. 

▪ Não é possível 
modelar dispositivos 
físicos facilmente. 

▪ Não é possível 
modelar as tarefas 
cara a cara com 
facilidade. 

WebCollage ▪ Semi-
automatizado, em 
ambientes IMS-
LD. 

▪ Semi-
automatizado em 
outros ambientes 
via GLUE!-PS 

Professores/ 

conceção de 

cenários de 

aprendizagem 

colaborativa 

suportados por 

computador por não 

especialistas. 

Principalmente 

tarefas 

colaborativas 

online. 

▪ Nem todas as 
tarefas seguem um 
padrão colaborativo. 

▪ Não é possível 
especificar a 
duração da tarefa. 

▪ Não é possível 
modelar o acesso a 
hardware ou 
recursos físicos. 

▪ Tarefas modeladas 
apenas com 
descrições em 
linguagem natural. 

CADMOS ▪ Exporta 
diretamente para 
o Moodle. 

▪ Semi-
automatizado, em 
ambientes IMS-
LD. 

▪ Semi-
automatizado em 
outros ambientes 
via GLUE!-PS. 

Professores com 

competências 

tecnológicas e 

pedagógicas 

básicas/criar, 

partilhar e 

desenvolver objetos 

de aprendizagem. 

Principalmente 

tarefas online. 

▪ Não é possível 
modelar recursos 
face a face com 
facilidade. 

▪ Não é possível 
modelar a duração 
da fase (apenas a 
duração da tarefa). 

▪ Difícil modelar 
cenários longos ou 
complexos. 

▪ Sem análise 
pedagógica ou 
conselhos. 

Katsamani e Retalis (2013) colocaram o CADMOS à prova nas mãos de professores, 

utilizadores não técnicos, e puderam concluir que os professores sentem que a ferramenta 

lhes fornece todos os elementos necessários para planear o objeto de aprendizagem de uma 

forma simples e fácil, mostrando-se satisfeitos com a ferramenta e avaliando a interface e as 

funções da ferramenta como simples o suficiente para que esta possa ser usada no dia-a-dia 

por professores, sem grandes conhecimentos de informática. No que respeita à 

expressividade do CADMOS, poucos alegaram que a ferramenta não tinha todas as funções 

necessárias para o processo de conceção. Os participantes salientaram ainda que a 
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ferramenta poderia facilitar a colaboração entre vários utilizadores, graças às suas metáforas 

visuais, e ressalvaram como extremamente útil o fato de poderem exportar os seus produtos 

de especificação em formato IMS-LD e reutilizá-los, abrindo-os em qualquer outro editor 

compatível com o formato IMS-LD. 

Hoje em dia, os LMS mais utilizados em educação em Portugal são o Moodle e o 

Blackboard (Hasan & Laaser, 2010), realidade na qual se insere o trabalho de investigação 

aqui apresentado. São ferramentas bem conhecidas dos educadores e que por isso lhes dão 

algum conforto na utilização (Torres et al., 2010). 

Uma vez que uma das nossas metas é contribuir para a expansão da utilização de 

ferramentas de autoria, como os editores gráficos, no planeamento de atividades pedagógicas 

por professores/tutores, e sendo o LMS utilizado determinante na escolha da ferramenta de 

autoria a usar, optou-se por focar este trabalho de investigação recorrendo-se à exploração 

da ferramenta CADMOS, aquela que até ao momento permite visualizar instantaneamente o 

resultado da especificação no Moodle e exportar o resultado num pacote operável para 

importação e implementação direta nesse LMS. Em seguida, descreve-se o estudo realizado.
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3.1 Plano geral do estudo 

O estudo que aqui apresentamos teve como intuito perceber até que ponto as EML e os 

editores gráficos podem auxiliar e promover o processo de planeamento didático por docentes 

do ensino superior, em conformidade com o objetivo a que nos propusemos para esta 

investigação, e que relembramos: 

Fomentar o apoio à diversidade e inovação pedagógica através do uso das 

linguagens de modelação com expressividade suficiente na representação dos 

objetos de aprendizagem, para o planeamento didático em e-learning no ensino 

superior; 

o qual decompusemos no sentido de: 

1) Conhecer as potencialidades da linguagem de especificação IMS-LD enquanto 

possível ferramenta de planeamento didático em e-learning, que permita aos docentes 

representar o processo concetual de conceção de um planeamento de um objeto de 

aprendizagem, de forma simples e entendível, com possibilidades de reutilização e 

reconfiguração dos objetos produzidos; 

2) Analisar o processo de conversão da especificação do planeamento, usando a 

linguagem IMS-LD, num objeto de aprendizagem na plataforma LMS, no sentido de aferir se 

este processo é viável e eficiente, e que não exiija grande carga de trabalho manual ao 

docente na preparação do objeto de aprendizagem na plataforma, resultando num produto 

válido e passível de ser utilizado junto dos alunos; 

3) Identificar que mais-valias, se existirem, trazem as linguagens de modelação para o 

processo de planeamento didático em e-learning, com vista a perceber de que forma poderão 

os docentes dedicar a maior parte do seu tempo de planificação a questões didáticas, 

ajudando-os a ultrapassar eventuais dificuldades no processo, em detrimento de questões 

técnicas associadas à operacionalização do objeto de aprendizagem no LMS. 

Para tal, adotamos o paradigma interpretativo, como base concetual orientadora do 

trabalho realizado, recorrendo a dois métodos de investigação distintos: Design Science 

Research e Investigação-Ação. 

Embora inicialmente existisse, no plano de investigação proposto à entidade 

financiadora FCT, a opção pelo método Design Science Research como única metodologia 

orientadora da investigação, durante o desenvolvimento do projeto de investigação 

percebemos que parte do processo assentava nos princípios do método de Investigação-
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Ação. Neste contexto, os dois métodos complementaram-se no desenvolvimento do presente 

estudo, como mostraremos à frente. 

Neste capítulo começamos por explicitar a natureza do estudo desenvolvido, 

apresentamos os métodos de investigação que sustentaram o plano de trabalhos e realizamos 

uma descrição do estudo realizado, caraterizando os participantes e descrevendo as técnicas 

e instrumentos utilizados na recolha de dados. 

 

3.2 Escolha do método de investigação 

Uma investigação, independentemente do fenómeno que estuda e explora, tem por 

base uma série de decisões que passam pela seleção da abordagem metodológica e do 

método de investigação a seguir, da escolha dos instrumentos e das técnicas de recolha de 

dados a utilizar. 

Abordagens ou metodologias de investigação são planos e procedimentos de 

investigação que permitem passar de pressupostos gerais para métodos detalhados de 

recolha e análise de informação (Creswell, 2014), para aquisição de conhecimento. Estas 

baseiam-se em paradigmas de investigação, “uma forma de desmantelar a complexidade do 

mundo real (Patton, 1980), são também, cada um deles, uma forma diferente de ver o mundo 

e, como tal, revestem-se de características e peculiaridades que os tornam marcantemente 

particulares, claramente identificáveis e altamente controversos.” (Coutinho et al., 2009, 

p.356). 

 

3.2.1 O paradigma de investigação 

Os paradigmas de investigação constituem uma área de discussão, sem unanimidade 

na investigação educacional (Costa, 2005; Mira & Viana Ramos, 2013). Os paradigmas mais 

conhecidos em investigação educacional, não esquecendo, porém, a existência de propostas 

de outros, são (Cohen, Manion & Morison, 2007, p.8):  

▪ Nomotético | Positivista | Experimental 

“An approach characterized by procedures and methods designed to discover general 

laws may be referred to as nomothetic.”; 

▪ Ideográfico | Interpretativo | Construtivista 

“…its emphasis on the particular and individual this approach to understanding 

individual behaviour may be termed idiographic.”. 
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O paradigma Positivista caracteriza-se pela valorização da quantificação, sendo-lhe 

atribuídas diferentes designações, sinónimas da que usamos, como “empírico-analítico”, 

“racionalista”, “científico”, “quantitativo”, “nomotético”, “confirmativo”, “dominante”, “preditivo”, 

“de verificação de hipóteses” ou “empirismo lógico” (Costa, 2005). 

Este é um paradigma que se desenvolveu no estudo de áreas das Ciências Naturais. 

Ao longo dos séculos XIX e XX, o paradigma positivista beneficiou de uma grande evolução, 

definindo-se e caracterizando-se com maior solidez com o desenvolvimento de métodos e 

técnicas (Mira & Viana Ramos, 2013), de entre os quais privilegia aqueles que são 

quantitativos, exatos. Muitos dos progressos verificados em algumas áreas de intervenção do 

ser humano derivam de investigações levadas a cabo sob os princípios do paradigma 

positivista, como são as áreas de tecnologias e de ciências, nomeadamente as Ciências 

Naturais, como a Física, a Química, a Biologia, entre outras (Costa, 2005). 

O positivismo caracteriza-se também pela sua objetividade epistemológica. Com base 

em acontecimentos atuais considera viável fazer predições de 

acontecimentos/comportamentos futuros. Contudo, a sua aplicação às ciências sociais 

também acontece, em casos onde o social é idêntico ao natural e de onde pode derivar 

conhecimento idêntico e generalizável (Cohen, Manion & Morrison, 2007). No entanto, dadas 

as características pragmáticas e resultados de natureza claramente empírica do positivismo, 

este enquanto paradigma não é totalmente aceite pela comunidade científica no estudo do 

comportamento humano, devido à complexidade natural do ser humano (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007). Assim, surge o paradigma Interpretativo, que procura dar respostas às 

exigências que o estudo da natureza humana, mais subjetiva (no sentido epistemológico), 

impõe. 

Tal como no caso do paradigma positivista, também a designação do paradigma 

interpretativo não é consensual. Como nos diz Costa (2005, p.185), «A estes rótulos podemos 

acrescentar as qualificações (…): a abordagem/ paradigma “humanista”, “consensual”, 

“subjetivo”, “colegial”, “dialético”, “neo-marxista”, de Husén (1999:36-38); a “perspetiva de 

exploração” ou de “descoberta”, de Bidlle & Anderson (1989); o paradigma “construtivista” de 

Mateo Andrés (2000); os “estilos” de Bell (2004).». Esta variedade de designações possíveis 

para o paradigma interpretativo resulta da complexidade do objeto e métodos que 

caracterizam este campo da ciência, tornando-o difícil de definir. Mas, independentemente da 

designação utilizada para o referir, é consensual que o paradigma interpretativo tem origem 

em conceções subjetivistas (no sentido epistemológico), contrastando com o paradigma 

positivista cujas conceções são epistemologicamente objetivistas, e privilegia os métodos 

qualitativos de investigação. Neste sentido, o objetivo não é descobrir a causa das coisas 
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(positivismo), mas sim estudar a realidade social e perceber como é que as pessoas 

interpretam e atuam (cada uma à sua maneira) sobre a realidade física e humana que as 

rodeia. Pela especificidade e pelo carácter único de cada situação, torna-se difícil generalizar 

as conclusões alcançadas, não sendo também este o propósito dos estudos que se inserem 

neste paradigma. 

Os paradigmas positivista e interpretativo são descritos como alternativos e situados em 

polos opostos do que é fazer ciência, ainda que seja reconhecido a ambos o rigor necessário 

para a produção de conhecimento, e ao paradigma interpretativo apontada maior flexibilidade 

(Manson, 1996 cit. por Costa, 2005).  

Uma terceira perspetiva emerge no campo da investigação, a perspetiva Sociocrítica, 

não beneficiando ainda de consenso quanto à sua classificação como paradigma. Os aspetos 

que a caracterizam são frequentemente conotados ao paradigma interpretativo, havendo 

mesmo autores que não lhe reconhecem validade enquanto abordagem de investigação. No 

entanto, aqueles que o fazem, não partilham de um consenso no que respeita à sua 

designação, à semelhança do que acontece com os paradigmas já falados aqui. Aparece 

denominado por paradigma (perspetiva, abordagem) “crítico”; “sociocrítico”, “tradição da 

teoria crítica”, “métodos orientados para a prática”, “investigação orientada para a decisão e 

mudança”, “teoria do conflito”, “neomarxismo”, entre outras.” Segundo Arnal et al. (1992), o 

paradigma crítico surgiu como resposta às críticas suscitadas pelas tradições positivista e 

interpretativa e pretende “superar o reducionismo da primeira e o conservadorismo da 

segunda, admitindo a possibilidade de uma ciência social que não seja nem puramente 

empírica nem somente interpretativa.” (Costa, 2005, p.195). O investigador assume um papel 

ativo e participativo, excluindo a imparcialidade que o caracteriza nos paradigmas positivista 

e interpretativo, contribuindo de forma crítica para a transformação da sociedade, em 

detrimento do simples “explicar” ou “interpretar” fenómenos sociais. De forma sucinta, a 

perspetiva sociocrítica diferencia-se das perspetivas positivista e interpretativa, da forma 

como é resumido na Tabela 3. 

Os paradigmas de investigação referidos diferenciam-se por distintas assunções 

filosóficas, e consequentemente pela diversidade metodológica que os caracterizam. March e 

Smith (1995) apresentam-nos uma nova abordagem de investigação, além das duas já 

mencionadas: 

▪ Positivista; 

▪ Interpretativo; 

o Sociocrítica 

▪ Design Science. 
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A abordagem de Design Science contribui de igual forma para a produção de 

conhecimento, ainda que esta não se apresente como descritiva ou explicativa, mas sim como 

prescritiva (Vanishnavi & Kuechler, 2004). Esta é uma abordagem que tem amadurecido 

enquanto abordagem de investigação, com especial dedicação à área de Tecnologia e Gestão 

da Informação, na procura por solução para problemas complexos da vida quotidiana das 

organizações (Hevner, 2010; Lee & Hubona, 2009; Peffers, Tuunanen, Rothenberger & 

Chatterjee, 2008; Hevner, 2007). 

A designação “Design”, segundo o dicionário de Língua Portuguesa, é sinónimo de 

“criação”, podendo mesmo ser referido como “método que serve de base à criação de objetos” 

(Infopédia – Dicionários Porto Editora). Assim, quando o Design é aplicado como instrumento 

para criação de artefactos, os quais constituem possíveis soluções para problemas práticos e 

reais, em detrimento da verificação de leis naturais ou teorias comportamentais (Hevner, 

March, Park & Ram, 2004), trata-se de um processo de produção de conhecimento, o qual se 

identifica como Design Science (Van Aken, 2004; Vaishnavi & Kuechler, 2004).  

À semelhança das abordagens Positivista e Interpretativa, a abordagem de Design não 

beneficia de consenso no que respeita à designação. São diversas as nomenclaturas 

encontradas na literatura, utilizadas para se lhe referirem, entre elas: “Design Science”, 

“Design Science Research”, “Design Research, “Design-based Research”, “Design Theory”, 

“Science of the Artificial”, entre outras (Vaishnavi & Kuechler, 2004). Independentemente da 

forma de se lhe referir, o carácter empírico desta abordagem é uma certeza adquirida na sua 

definição. Ele resulta das características do ambiente de investigação, constituído por 

problemas do mundo real, e pelos produtos de investigação - criação de artefactos, físicos ou 

abstratos como solução para os problemas em análise. 

Neste âmbito, o processo de design tem como objetivo final a criação de artefactos 

inovadores que sirvam propósitos humanos, na resolução de problemas reais, buscando a 

extensão dos limites do conhecimento (Çağdaş & Stubkjær, 2011). Estes artefactos podem 

assumir a forma de construtos, modelos, métodos ou instanciações, inovações sociais, ou 

novas propriedades em recursos técnicos, sociais ou informáticos (Peffers et al., 2008). Isto 

é, a noção de artefacto associa-se mais a uma ideia, prática, técnica ou produto parcial do 

que a um produto pronto a usar (Hevner et al., 2004). A compreensão do domínio do problema 

identificado e da sua solução é vista como instrumento para a criação do novo artefacto, 

assumido como o princípio fundamental (Hevner, 2007). 

Concordando com Hevner et al. (2004) e com Manson (2006), consideramos que: 



Capítulo III – Desenho do estudo 

73 

▪ o paradigma Positivista valoriza a procura da verdade numa realidade objetiva, 

medida pela sua capacidade de predição dos fenómenos, com preferência pelos 

métodos experimentais e quantitativos; 

▪ o paradigma Interpretativo valoriza o entendimento e a compreensão das origens de 

um determinado fenómeno, privilegiando os procedimentos qualitativos, heurísticos 

e fenomenológicos; 

▪ em Design Science valorizam-se ambas as vertentes, a verdade e a compreensão 

de uma realidade, com possibilidade de manipulação e controlo da mesma através 

da criação de produtos que constituam soluções para os problemas em análise, onde 

se incorporam os métodos e técnicas característicos das duas abordagens 

anteriores. 

A Tabela 3 apresenta de forma sucinta uma análise descritiva-comparativa das 

abordagens metodológicas analisadas atrás, por forma a melhor se perceber as diferenças 

entre elas no que às assunções ontológicas, epistemológicas, metodológicas e axiológicas 

diz respeito. 

O estudo aqui apresentado centra-se na compreensão e descrição do problema - o facto 

de os docentes não efetuarem planeamento das suas práticas didáticas. Faz uso de métodos 

de cariz interpretativo em função do que se afigurou ser a melhor solução para escrutinar o 

problema de investigação, mas socorre-se também dos princípios da abordagem Design 

Science, no sentido em que recorre ao uso de artefactos de cariz tecnológico existentes, 

enquanto possíveis soluções para o problema. 

As abordagens metodológicas são operacionalizadas através de métodos de 

investigação, cujos princípios se sustentam nas linhas orientadoras da abordagem em que se 

inserem. Assim, quando falamos em método de investigação referimo-nos a um conjunto de 

regras e procedimentos, selecionados com base no objeto e assentes na teoria que o constrói, 

articulados com vista à construção de conhecimento.  

O enquadramento metodológico de um estudo consiste na escolha justificada de um 

método de investigação, que permita dar resposta ao problema de investigação, ser 

considerado e avaliado pela comunidade científica, e selecionar e aplicar procedimentos que 

fortaleçam e contribuam para a validação dos resultados da investigação. A existência de um 

método subjacente aos procedimentos metodológicos de uma investigação contribui para o 

assegurar da imparcialidade e rigor dos resultados obtidos, garantindo o devido rigor nos 

processos implementados. 
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Tabela 3: Análise descritiva-comparativa das abordagens metodológicas (adaptado de Vaishnavi & 

Kuechler, 2004). 

 Paradigma de Investigação 

 Positivista Interpretativa Sociocrítica Design Science 

 
O

n
to

lo
g

ia
 

   

Uma única 
realidade, 
conhecível e 
probabilística. 

Múltiplas 
realidades 
construídas 
socialmente. 

Compartilhada, 
construída, 
dinâmica. 

Múltiplas alternativas, 
situadas de forma 
contextualizada em 
diferentes ambientes reais. 
Habilitadas 
sociotecnologicamente. 
 

 
E

p
is

te
m

o
lo

g
ia

 

   

Objetiva, 
desapaixonada. 
O observador é 
imparcial na 
busca da 
verdade. 

Subjetiva, ou 
seja, valores e 
conhecimentos 
emergem da 
interação 
investigador 
participante. 

Inter-subjetiva. 
Observador 
como um sujeito 
mais no 
contexto e na 
ação. 

Conhecimento gerado a 
partir das decisões 
tomadas: construção 
objetivamente limitada 
dentro de um determinado 
contexto. 
Definições feitas de forma 
iterativa revelam o sentido 
(meaning) da realidade. 
 

 
M

e
to

d
o

lo
g

ia
  

  

Observação, 
quantitativa e 
estatística. 
 
 
 
 

Participação, 
qualitativa. 
Hermenêutica, 
dialética. 

Participação, 
inter-relação, 
qualitativa. 

Desenvolvimento. Medir os 
impactos dos artefactos no 
sistema como um todo. 

 

A
x
io

lo
g

ia
  

 

Verdade: 
universal e 
bonita; previsão. 

Entendimento: 
situado e 
descritivo. 

 

Potencial de 
mudança. 
Emancipação 
dos sujeitos. 

Controlo; criação; progresso 
(melhoria, por exemplo); 
compreensão/entendimento. 

 

A investigação realizada no âmbito do estudo aqui apresentado sustentou-se nos 

princípios não de um, mas de dois métodos de investigação: Design Science Research 

(abordagem de Design Science) e Investigação-Ação (abordagem Interpretativa).  

Os princípios destes dois métodos, no presente estudo, complementaram-se, 

orientando o trabalho investigativo até à conclusão do trabalho. Ambos os métodos são 

iterativos, com ciclos sucessivos de avaliação do objeto/problema, redefinição da ação e nova 

avaliação, até se alcançar o resultado desejado.  

No entanto, neste trabalho de investigação não se procedeu à avaliação e redefinição 

do objeto/problema de estudo, pois não definimos como objetivo para o mesmo “resolver” o 

problema, operando alterações efetivas na sociedade, mas sim entendê-lo e caracterizá-lo, 

procurando por uma possível solução que possa vir futuramente a ajudar a diminuir a sua 

ocorrência e atenuar as consequências que dele derivam. Este facto levou-nos a considerar 

para o presente estudo a abordagem Interpretativa em detrimento da Sociocrítica, enquanto 
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base do método Investigação-Ação, decisão baseada também nas inconsistências 

associadas à definição da segunda abordagem referida.  

Na investigação levada a cabo, a solução para o problema de investigação passou pelo 

uso de artefactos de origem tecnológica, associados a produtos de Design Science Research. 

Assim, os métodos usados foram empregados de forma complementar, como em seguida 

demonstraremos. 

 

3.2.2 O Método Design Science Research 

Sendo a Design Science a base paradigmática, a Design Science Research pode 

perspetivar-se como o método que nessa conjuntura, operacionaliza a construção do 

conhecimento (Chakrabarti, 2010). Como tal, os princípios do método coincidem com os do 

paradigma que o sustenta. 

Design Science Research surgiu inicialmente sob a designação de “Design 

Experiments”, proposto por Brown (1992) e Collins (1992) (Bayazit, 2004). Debruça-se sobre 

o artificial e o seu comportamento, constituindo um processo rigoroso de produção de 

artefactos para a resolução de problemas reais, através da avaliação dos resultados de 

aplicação e de funcionamento dos produtos de design (Bayazit, 2004; Çağdaş & Stubkjær, 

2011). 

Wang e Hannafin (2005, p.8) propõem uma definição do método Design Science 

Research através da elencagem das características apresentadas na Tabela 4. 

No processo de investigação do trabalho aqui apresentado empregaram-se os 

princípios de Design Science, com tradição na área da conceção de linguagens de modelação 

(Hevner, 2007). Esta perspetiva encara o design como uma dicotomia entre processos de 

design e artefactos, enquanto formas de resolução de problemas complexos, os primeiros 

gerando de forma inovadora os segundos e a avaliação destes proporcionando uma melhor 

compreensão dos problemas, num processo iterativo que se conclui com um artefacto, 

produto final do design (Henver, 2007, p.78). 

 

 

 



Capítulo III – Desenho do estudo 

76 

Tabela 4: Características definidoras do método Design Science Research (Wang & Hannafin, 2005, 

p.8). 

Características Definição 

 

Pragmático 

 

o Design Science Research contribuiu para o 

desenvolvimento da teoria e da prática; 

o O valor da teoria é avaliado pela sua contribuição na 

extensão dos conhecimentos da prática;  

 

Fundamentado o O processo de design é orientado e fundamentado em 

teorias relevantes e investigações teóricas e práticas; 

o O processo é conduzido em contexto real e o processo 

de design faz parte e é estudado através do método; 

 

Interativo, iterativo e flexível o Os investigadores envolvem-se nos processos de 

design e trabalham em conjunto com os participantes; 

o Os processos são ciclos iterativos de análise, design, 

implementação e refinamento; 

o O plano inicial geralmente não é suficientemente 

detalhado, conduzindo os investigadores à introdução 

de mudanças deliberadas quando necessário; 

 

Integrativo o São utilizados métodos de investigação mistos para 

maximizar a credibilidade da investigação em curso. 

Os métodos podem variar durante as diferentes fases, 

à medida que novas necessidades e questões surgem 

e o foco da investigação evolui; 

o O rigor é mantido adequadamente a cada fase de 

desenvolvimento; 

 

Contextual o O processo de investigação, os resultados e as 

alterações ao plano inicial são documentadas; 

o Os resultados da investigação estão ligados ao 

processo e ao contexto da investigação; 

o O conteúdo e a profundidade dos princípios de design 

gerados são variáveis; 

o É necessária orientação para a aplicação de princípios 

gerados, noutros contextos. 

 

 

São vários os modelos propostos para representação da metodologia Design Science 

Research (Peffers et al., 2008; Hevner, 2007; Vaishnavi & Kuechler, 2004; Gregg, Kulkarni & 

Vinzé, 2001; March & Smith, 1995), que apesar das diferentes configurações, assentam nos 

mesmos pressupostos. Para Peffers et al. (2008) o método Design Science Research é 

constituído por seis diferentes passos ou fases, os quais se organizam segundo o esquema 

representado na Figura 2: 
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1) Identificação do problema e motivação: definição do problema de investigação e a 

justificação do valor de uma solução. Para tal, é necessário que a investigação 

acompanhe a evolução atual da área em que se insere o problema sob análise, 

conhecendo o estado da arte e a relevância do problema identificado; 

2) Definição dos objetivos para a solução procurada: determinação dos objetivos de 

uma solução, partindo da definição do problema e do conhecimento daquilo que é 

possível e viável; 

3) Design e desenvolvimento: criação do artefacto; 

4) Demonstração: testes (experimentação, simulação, estudo de caso, etc.) ao 

artefacto para demonstração da sua viabilidade enquanto solução para o problema; 

5) Avaliação: observação e medição do valor do artefacto enquanto solução para o 

problema. Na prática, consiste na comparação dos objetivos delineados para a 

solução no ponto 2) com os resultados de uso do artefacto para a resolução do 

problema; 

6) Comunicação dos resultados: refere-se à disseminação do conhecimento 

alcançado, sob a forma de documentos científicos. 

Os autores acrescentam que uma investigação pode iniciar-se a partir de diferentes 

argumentos: centrada no problema (Problem-centered); centrada nos objetivos (Objective-

centered); centrada no design e desenvolvimento (Design & Development-centered); ou a 

partir do cliente ou do contexto (Client/Context), os quais estão em coordenação com as 

respetivas fases da sequência do processo iterativo do método. 

 

Figura 2: Processo metodológico de Design Science Research (Peffers et al., 2008, p.44). 
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Vaishnavi e Kuechler (2004) propõem um outro modelo de representação do método 

Design Science Research (Figura 3). Para os autores, o processo de Design Science 

Research divide-se em cinco momentos cruciais: 

1) Consciência do problema: a identificação de um potencial problema de investigação 

pode advir de diferentes fontes, como os resultados recentes de desenvolvimento e 

inovação de determinada área. Nesta fase é formulado o problema de investigação, 

com base numa nova proposta, formal ou informal, de investigação.  

Peffers et al. (2008), na sua proposta, apresentada atrás, dividem esta fase em 

duas: 1) Identificação do Problema e Motivação; 2) Definição dos objetivos para a 

solução.  

2) Sugestão: esta é uma fase que se segue de forma imediata à anterior, estando 

interligadas. Tem um cariz essencialmente criativo, de proposta de acrescentos ao 

artefacto (novo ou existente), resultando na proposta ou tentativa de design. 

3) Desenvolvimento: a tentativa de design, resultante das fases precedentes, é 

desenvolvida e implementada nesta fase, variando as técnicas usadas para a tal 

consoante a natureza do artefacto em criação. 

Peffers et al. (2008) no seu modelo agrupam este passo com o anterior, o de 2) 

Sugestão, num único passo, o de 3) Design e Desenvolvimento. 

4) Avaliação: após criação do artefacto este é avaliado com base em critérios que lhe 

são intrínsecos, tornados explícitos na fase 1) Consciência do problema. Desvios 

face às expectativas devem ser detalhadamente analisados e explicados. Esta fase 

de Avaliação contém uma sub-fase de formulação de hipóteses relativas ao 

comportamento do artefacto, o qual é testado e os resultados, somados a 

conhecimento adquirido durante a criação e implementação do artefacto, conduzem 

o processo investigativo novamente à fase 2) Sugestão, reiniciando o ciclo. 

Peffers et al. (2008) dividem esta fase em dois momentos da sua proposta, o de 

4) Demonstração e o de 5) Avaliação.  

5) Conclusão: esta fase pode constituir o fim de um ciclo de investigação ou do processo 

investigativo. O fim do processo resulta da satisfação para com os resultados 

alcançados relativamente ao artefacto, quando este é considerado bom o suficiente 

para responder ao problema que lhe deu origem. 

Peffers et al. (2008) atribuem a designação de 6) Comunicação a esta fase. 
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Figura 3: Modelo do processo de Design Science Research (Vaishnavi & Kuechler, 2004). 

Numa tentativa de sumarizar os princípios que sustentam o método de Design Science 

Research, Hevner et al. (2004) propõem uma framework concetual onde compilam um 

conjunto de diretrizes indispensáveis a uma correta e eficaz implementação de Design 

Science Research: 

1) Design como artefacto  

Design Science Research deve produzir um artefacto viável, na forma de um constructo, 

um modelo, um método ou uma instanciação. 

2) Relevância do problema 

O objetivo do Design Science Research é desenvolver soluções baseadas em 

tecnologia para problemas importantes e relevantes. 

3) Avaliação do design 

A utilidade, a qualidade e a eficácia de um artefacto de design devem ser demonstrados 

rigorosamente através de métodos de avaliação bem executados. 

4) Contribuições da investigação 

Uma investigação baseada no Design Science Research deve produzir contribuições 

claras e verificáveis nas áreas do artefacto, fundamentos ou metodologias de design. 
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5) Rigor da investigação 

Design Science Research baseia-se na aplicação de métodos rigorosos na construção 

e avaliação do artefacto de design. 

6) Design como processo de pesquisa 

A procura por um artefacto efetivo requer a utilização de meios disponíveis para alcançar 

o fim desejado, respeitando e satisfazendo as leis do contexto do artefacto. 

7) Comunicação da investigação 

O processo e os resultados de Design Science Research devem ser apresentados e 

comunicados de forma eficaz para todo o tipo de público. 

A framework apresentada dá origem a uma nova proposta de representação do método 

Design Science Research (Figura 4), por Hevner (2007). 

 

Figura 4: Ciclos do método de investigação Design Science Research (Hevner, 2007, p.88). 

O autor sobrepõe o foco de investigação em três ciclos inerentes ao processo de 

investigação: o Ciclo de Relevância, o Ciclo de Rigor e o Ciclo de Design. O Ciclo de 

Relevância estabelece pontes entre o ambiente e contexto da investigação e do problema 

com as atividades de design do artefacto, do Ciclo de Design. O Ciclo de Relevância constitui 

o ponto de partida do Design Science Research, fornecendo os requisitos para a investigação 

e definindo os critérios que determinam a validade dos resultados da avaliação final do 

processo. Os resultados dos testes de campo no momento de avaliação, no Ciclo de 

Relevância, ditarão a necessidade de iterações adicionais do ciclo. 
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O Ciclo de Rigor conecta as atividades de design com a base concetual de origem 

científica, a experiência e o conhecimento que sustentam o processo de investigação. A base 

de conhecimentos e de teorias científicas serve de sustentação à investigação rigorosa do 

Design Science Research, estando diretamente dependentes das competências do 

investigador na seleção das teorias e métodos apropriados à construção e avaliação do 

artefacto. Esta base concetual é complementada com conhecimento advindo de experiências 

e conhecimentos que definem o estado da arte no domínio da aplicação da investigação, e 

dos artefactos e processos resultantes dos ciclos anteriores de aplicação do método, os quais 

incrementam novos ciclos e por isso designamos de meta-artefactos. 

O Ciclo de Design é o ciclo central e vital deste método de investigação. Itera entre as 

atividades de construção e de avaliação dos artefactos e os processos de investigação, num 

equilíbrio de esforço entre os dois, baseando-se na relevância e rigor aferidos. Quando o 

artefacto produzido durante um Ciclo de Design é ainda uma resposta parcial ao problema em 

investigação e serve de incremente a um novo ciclo de Design Science Research, estamos 

perante meta-artefactos. 

No trabalho que aqui apresentamos, assumindo a representação do método proposta 

por Hevner (2007), o artefacto-alvo é constituído pelas propostas de melhorias concetuais e 

tecnológicas à ferramenta CADMOS, por forma a colmatar as limitações detetadas no âmbito 

do uso da mesma para o planeamento e reconcetualização do planeamento de atividades de 

ensino e de aprendizagem e na sua operacionalização automática em LMS. A viabilidade do 

artefacto final é o fator primordial, sendo esta proporcionada pelos vários princípios de Design 

Science Research.  

O artefacto de partida é constituído pelo editor gráfico CADMOS, sendo a este que deve 

ser aplicado o princípio de Relevância do Problema como método criador de soluções. Neste 

sentido, o problema é constituído pelas limitações atuais do editor gráfico para a 

(re)concetualização do planeamento, e o ponto de destino pretendido um artefacto que as 

colmate ou restrinja, sendo a resolução deste trajeto o objetivo que orienta e delimita as 

soluções a propor. 

Neste trabalho foram realizados dois ciclos do método Design Science Research. O 

primeiro ocorreu durante a Etapa I e resultou na confirmação de um meta-artefacto prévio e 

na produção de um segundo meta-artefacto, respetivamente 1) Critérios de escolha do editor 

e 2) Limitações do editor gráfico CADMOS. Os dois meta-artefactos referidos incrementaram 

um novo ciclo do método. Este segundo ciclo de Design Science Research corresponde à 

Etapa II do estudo, e teve por base o trabalho empírico realizado com os participantes, 
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conduzindo à conceção de dois novos meta-artefactos: 3) Propostas de melhoria ao editor 

gráfico CADMOS, e 4) Formas de uso do editor gráfico CADMOS para reconcetualizar o 

planeamento de objetos de aprendizagem. Estes novos meta-artefactos tiveram origem em 

procedimentos sustentados no método Investigação-Acão, enquanto instrumento do Design 

Science Research na produção de artefactos, dado que este processo envolveu os 

participantes na investigação e a análise de processos executados pelos mesmos na procura 

pela resposta ao problema. Este processo de integração dos métodos de investigação Design 

Science Research e Investigação-Ação será explicitado à frente. 

 

3.2.3 O Método Investigação-Ação 

Investigação-Ação (Lewin, 1946) é uma metodologia de investigação que se pauta por 

um duplo objetivo: alcançar resultados na vertente de investigação, no sentido de aumentar a 

compreensão; e alcançar resultados na vertente de ação, a fim de alcançar mudanças na 

sociedade (seja ela uma comunidade, uma organização ou um programa). 

Hopkins (1985, p. 32 cit por Cohen, Manion & Morrison, 2007) afirma que a combinação 

da ação com a investigação torna essa mesma ação uma forma de investigação disciplinada, 

na qual se dá uma tentativa pessoal de compreensão, melhoramento e reforma da prática. 

Ebbutt (1985, p.156 cit por Cohen, Manion & Morrison, 2007) também considera a 

Investigação-Ação como um estudo sistemático que combina ação e reflexão com a intenção 

de promover a prática. Por sua vez, Cohen e Manion (1994, p.186 cit por Cohen, Manion & 

Morrison, 2007) definem o método como "uma pequena intervenção no funcionamento do 

mundo real e uma análise aprofundada dos efeitos de tal intervenção.”. Deste modo, é 

possível dizer-se que a Investigação-Ação é uma metodologia de investigação que visa 

contribuir para a melhoria da prática nos diferentes campos da ação. É neste contexto que 

Coutinho et al. (2009) apresentam o paradigma sociocrítico como antecâmara da 

Investigação-Ação. 

A Investigação-Ação desenvolve-se através de ciclos sistemáticos e iterativos, 

constituídos por atividades de planeamento, ação, observação e reflexão, onde os métodos, 

os dados e a interpretação do problema são aperfeiçoados de ciclo para ciclo, refletindo sobre 

a ação e atuando de forma transformadora sobre a realidade, buscando superá-la através da 

produção de conhecimento.  

Para Coutinho et al. (2009, p.363) “fazer investigação implica planear, atuar, observar e 

refletir mais cuidadosamente do que habitualmente se faz no dia-a-dia, no sentido de induzir 
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melhorias e maior conhecimento dos práticos sobre as suas práticas.”. É neste sentido que 

enumeram aquilo que consideram ser as metas de Investigação-Ação: 

a) Melhorar e/ou transformar a prática social e/ou educativa, ao mesmo tempo que 

procuramos uma melhor compreensão sobre a respetiva prática; 

b) Articular, de modo permanente, a investigação, a ação e a formação; 

c) Aproximarmo-nos da mudança, veiculando a mudança e o conhecimento; 

d) Fazer dos educadores protagonistas da ação. 

O método Investigação-Ação reveste-se de particularidades que o definem e que o 

diferenciam de outros método de investigação. Cohen e Manion (2007) descrevem-no como 

um método participativo e colaborativo (pela envolvência de todos os participantes no 

processo, assumindo o investigador o papel de agente interno), prático e interventivo (uma 

vez que se sustenta na ação como agente modificador da realidade), cíclico (dado que a sua 

operacionalização acontece através de um processo sistemático, rigoroso e cíclico, de 

complemento entre a teoria e a prática, com vista à extensão do conhecimento e à introdução 

da mudança para melhoria na realidade observada), crítico (os participantes e agentes de 

mudança, são críticos perante as alterações propostas, constituindo também eles objetos de 

transformação no processo), e auto-avaliativo (as mudanças são objeto de avaliação 

permanente ao longo do processo de investigação). 

Os ciclos do processo de Investigação-Ação acontecem de forma sistemática e iterativa, 

numa espiral que afunila até que se alcance o resultado considerado satisfatório para o 

problema em estudo. 

A cada ciclo são aperfeiçoados os métodos e procedimentos, os dados e 

consequentemente o conhecimento, alcançados. Cada ciclo, de acordo com Kuhne e Quigley 

(1997) é fundamentalmente constituído por três fases (Figura 5): 

• Fase de Planeamento: é nesta fase que se define o problema, o projeto e o processo 

de medição. Isto é, é nesta fase que se decide “como se lidar com o problema” (ibid, 

1997, p.25); 

• Fase de Implementação: momento de operacionalização e implementação do plano 

resultante da fase anterior. Durante e após a implementação do plano devem ser 

recolhidos dados (com base em variadas técnicas e instrumentos) que permitam 

posteriormente aferir os resultados da intervenção; 
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• Fase de Reflexão: momento de avaliação, através da análise dos resultados e seu 

cruzamento com os objetivos delineados na fase de planificação, onde se decide sobre 

a necessidade de um novo ciclo de investigação, sendo para tal reformulados os 

aspetos contemplados na Fase de Planeamento, reiniciando-se o processo. 

 

Figura 5: Fases e passos de um ciclo de Investigação-Ação (adaptado de 

(Kuhne & Quigley, 1997, p.28)). 

À semelhança do que acontece em Design Science Research, são também vários os 

modelos propostos ao longo do tempo, por diferentes autores, para representar o método 

Investigação-Ação. Apesar das diferenças entre si, todos têm por base os mesmos princípios 

e pressupostos, partilhando como ponto de partida o modelo de Kurt Lewin (1946), o que leva 

a que as marcas distintivas não sejam radicais, como se pode constatar de seguida analisando 

alguns exemplos. 

As alterações ao modelo de Lewin constituem incrementos e contributos relevantes para 

o desenvolvimento do modelo, com base nos desenvolvimentos do próprio método. 

Santos, Morais e Paiva (2004) representam, através da espiral auto-reflexiva lewiniana, 

o processo cíclico das fases que compõem a Investigação-Ação, com a configuração que se 

apresenta na Figura 6. 
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Figura 6: Espiral auto-reflexiva lewiniana (Santos, Morais & Paiva, 2004). 

Consoante a forma como é aplicado e desenvolvido, o método Investigação-Ação pode 

assumir diferentes modalidades, conforme se apresenta na Tabela 5. Cada uma das 

modalidades caracteriza-se por especificidades no que respeita às pessoas envolvidas, aos 

contextos em que se foca, e as situações e condições em que se organiza. 

Tabela 5: Modalidades de investigação-Ação (Coutinho et al., 2009, p.364). 

 

Modalidades 

Objetivos Papel do 

investigador 

Tipo de 

conhecimento 

que geram 

Formas de 

ação 

Nível de 

participação 

T
é

c
n

ic
a
 

Melhorar as 

ações e a 

eficácia do 

sistema. 

Especialista 

externo. 

Técnico / 

Explicativo. 

Sobre a ação. Cooptação. 

P
rá

ti
c

a
 

Compreender a 

realidade. 

Papel socrático 

(favorecer a 

participação e a 

autorreflexão). 

Prático. Para a ação. Cooperação. 

E
m

a
n

c
ip

a
tó

ri
a
 

(C
rí

ti
c

a
) Participar na 

transformação 

social. 

 

Moderador do 

processo. 

Emancipatório. Pela ação. Colaboração. 
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A Investigação-Ação Técnica pressupõe que o investigador assuma o papel de 

especialista externo, que propõe a experimentação de resultados de investigações externas, 

definindo os objetivos e o desenvolvimento metodológico para o processo, os quais serão 

aplicados por um segundo sujeito envolvido na ação. 

Na Investigação-Ação Prática o investigador assume o protagonismo no processo de 

investigação. Numa postura ativa, o investigador é autónomo na condução do processo 

metodológico. Outros participantes, identificados pelos autores como facilitadores externos, 

cooperam com o investigador auxiliando-o a detetar os problemas e redefinir a estratégia de 

mudança com base numa reflexão crítica sobre os resultados das mudanças já operadas 

sobre o problema. Contudo, o facilitador não intervém no processo, nem o questiona, atuando 

como uma espécie de consultor. 

A Investigação-Ação Emancipadora ou Crítica tem como objetivo a facilitação da 

implementação de soluções que promovam a melhoria da ação. O grupo assume 

coletivamente a responsabilidade do desenvolvimento e transformação da prática. O 

investigador participa como facilitador externo devendo comportar-se como moderador, 

ajudando a problematizar e modificar as práticas e a identificar e desenvolver os seus auto-

entendimentos. 

As Ciências da Educação constituem uma área de atuação privilegiada para a 

Investigação-Ação (Coutinho et al., 2009), sendo diversos os campos de interesse e de 

aplicação do método, os quais Cohen, Manion e Morrison (2007) sintetizam da seguinte forma: 

a) Métodos de ensino: substituição de um método tradicional por um método de 

descoberta; 

b) Estratégias de aprendizagem: adoção de uma abordagem de aprendizagem integrada, 

em detrimento de um estilo único de ensino e de aprendizagem; 

c) Procedimentos de avaliação: melhorar os métodos de avaliação contínua; 

d) Atitudes e valores: incentivar atitudes mais positivas relativamente ao trabalho ou 

modificar os sistemas de valores dos alunos em relação a algum aspeto da vida; 

e) Desenvolvimento profissional contínuo dos professores: melhorar as competências 

pedagógicas, desenvolver novos métodos de aprendizagem, aumentar os 

conhecimentos de análise e promover a autoconsciência; 

f) Gestão e controle: introdução gradual das técnicas de modificação do comportamento; 

g) Administração: aumentar a eficiência de algum aspeto do lado administrativo da vida 

escolar. 
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Em síntese, na educação, o método Investigação-Ação debruça-se sobre a análise da 

realidade educativa, procurando estimular a ação para a mudança, através da tomada de 

decisão dos seus agentes (Mesquita-Pires, 2010). 

 

3.2.4 Investigação-Ação vs. Design Science Research 

Podemos constatar, analisando as características de cada um dos métodos explanados 

anteriormente, que existem semelhanças entre Design Science Research e Investigação-

ação. De acordo com Papas, O’Keefe e Seltsikas (2012), alguns autores consideram que os 

métodos são mesmo semelhantes (Järvinen, 2007), outros identificam particularidades em 

cada um deles que os distingue (Iivari & Venable, 2002). 

O método Investigação-Ação diferencia-se, antes de mais, do Design Science Research 

pela inexistência de um artefacto e pelas técnicas de análise e avaliação do mesmo, as quais 

podem recorrer a ambientes artificiais (por exemplo, simulação computacional, ambiente de 

laboratório ou em ambiente controlado). O método Investigação-Ação tem como principal 

objetivo analisar as mudanças que esta importa para a realidade social em investigação. Outro 

aspeto que distingue os métodos prende-se com o papel do investigador, o qual em Design 

Science Research não tem obrigatoriamente que estabelecer interação com o contexto e/ou 

sujeitos do problema, ao contrário do que sucede em Investigação-Ação. 

A Tabela 6 descreve os principais aspetos de cada um dos métodos, salientando as 

diferenças existentes, que os distinguem. 

As particularidades que distinguem os métodos Design Science Research e 

Investigação-Ação permitem que estes se complementem (Van Aken, 2004; Sein, 

Henfredsson, Purao, Rossi & Lindgren, 2011). A Investigação-Ação é requerida no Design 

Science Research, na formalização e na construção de artefactos em que: a) o 

desenvolvimento seja dependente da interação dos envolvidos na investigação; b) a avaliação 

apenas possa ser realizada em contexto social (por exemplo, empresa) e/ou com a 

participação dos envolvidos na investigação; c) o artefacto seja do tipo “instanciação”. 
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Tabela 6: Análise comparativa dos métodos Design Science Research e Investigação-ação (adaptado 

de Järvinen, 2007). 

Investigação-Ação Design Science Research 
 

o Enfatiza o aspeto da utilidade do futuro sistema 
do ponto de vista das pessoas. 

o Produtos são avaliados conforme os critérios 
de valor e utilidade. 
 

o Praticando a ação e avaliando ao mesmo 
tempo. 
 

o Construção e avaliação são as duas principais 
atividades. 

o É conduzida em colaboração entre o 
investigador, que intervém no cenário do 
problema, e o sistema do cliente. 
 

o É iniciada pelo investigador, interessado em 
desenvolver soluções tecnológicas para um 
determinado problema. Cada caso individual é 
primariamente orientado para resolver um 
problema local em estreita colaboração com as 
pessoas deste local. 
 

o Modifica uma realidade posta ou desenvolve 
um novo sistema. 
 

o Resolve problemas de construção (produzindo 
inovações adicionais) e problemas de 
melhorias (incrementando o desempenho de 
entidades existentes). 
 

o Conhecimento é gerado, usado, testado e 
modificado no decorrer do projeto de 
Investigação-Ação. 
 

o Conhecimento é gerado, usado e avaliado 
através da ação de construção. 

o Orientado para processos (de resolução de 
problemas) de interação entre indivíduos 

o Orientado para artefactos (que resolvem 
problemas). 

 

Estas particularidades de cada método, que os distinguem, mas que permitem que 

sejam conjugados para uma investigação rigorosa, foram uma importante ferramenta para o 

trabalho que aqui apresentamos. Os métodos de investigação foram usados de forma 

complementar, contribuindo a Investigação-Ação para a construção do meta-artefacto 4 – 

Formas de uso do editor gráfico CADMOS para reconcetualizar o planeamento de objetos de 

aprendizagem. 

 

3.3 Descrição do estudo 

O estudo desenvolvido e aqui apresentado dividiu-se em três etapas distintas e 

complementares:  

Etapa 0 – Caracterização do problema de investigação; 

Etapa I – Escolha (Fase I) e exploração (Fase II) do editor; 

Etapa II – Exploração do editor como ferramenta de planeamento. 



Capítulo III – Desenho do estudo 

89 

O plano de trabalhos iniciou-se pela Etapa 0, a qual teve o intuito de fortalecer e 

caracterizar o problema de investigação, assegurando a viabilidade da proposta de trabalho 

submetida à FCT e aceite para financiamento. Nesta fase aprofundou-se a revisão de 

literatura sobre o problema de investigação, já elaborada para a proposta de trabalho 

submetida à entidade referida e, de modo a complementar este processo, realizaram-se 

entrevistas sobre as práticas de planeamento docente (Anexos A e E) a professores de quatro 

diferentes instituições de ensino superior em Portugal. 

Como se pode observar na Figura 7 a Etapa I dividiu-se em duas fases:  

▪ Fase I - centrou-se na revisão de literatura e na realização de estudo empírico 

pela investigadora, permitindo identificar os critérios de seleção do editor gráfico 

CADMOS como objeto do estudo; 

▪ Fase II - dedicada a trabalho empírico pela investigadora na exploração das 

capacidades do editor, identificação de potencialidades e limitações no que 

respeita à usabilidade da ferramenta e à possibilidade de uso da mesma para 

planear. 

 

Figura 7: Desenho da investigação. 

Após caracterização do contexto e do problema de investigação, e após identificação 

do artefacto prévio – Critérios de escolha do editor (Etapa I – Fase I), os trabalhos centraram-

se na exploração das potencialidades do editor gráfico CADMOS, nomeadamente no que toca 

à sua expressividade e operacionalização automática da especificação no LMS. Os resultados 

deste trabalho conduziram à identificação de critérios que justificam a seleção do editor para 
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o estudo desenvolvido. Para isso foram realizadas várias tentativas de especificação de 

objetos de aprendizagem no editor, tendo-se a Fase I da Etapa I dividido em dois momentos, 

cada um com objetivos específicos: 

▪ Momento 1: Verificar se o editor gráfico permite especificar todos os aspetos 

que caracterizam o objeto de aprendizagem representado. 

▪ Momento 2: Verificar se o resultado da operacionalização automática do 

produto de especificação no LMS é similar ao original. 

 

 

Figura 8: Representação dos momentos do estudo empírico da Fase I da Etapa I do estudo. 

Os objetos de aprendizagem que serviram de base ao trabalho de exploração do 

CADMOS na Fase 1 da Etapa I, encontravam-se já criados e operacionalizados no Moodle, 

sendo provenientes de unidades curriculares em e-learning, ministradas pelos docentes 

convidados a participar no estudo.  

Durante o Momento 1, a expressividade do editor foi colocada à prova com sucessivas 

representações de objetos de aprendizagem diversos, com diferentes estruturas e 

complexidades, identificando-se e registando-se limitações encontradas no processo. 

No Momento 2 foi analisada a funcionalidade de integração do editor com o Moodle e 

de operacionalização automática do produto de especificação no LMS. Com os produtos de 

especificação resultantes do Momento 1, exportámos o pacote de dados executável emitido 

pelo CADMOS, o qual importámos e operacionalizámos no Moodle. O resultado deste 

processo foi posteriormente comparado com a representação original do objeto de 

aprendizagem no LMS, que serviu de ponto de partida para o Momento 1. Os resultados do 

trabalho empírico realizado são apresentados à frente, no Capítulo IV - Resultados. 

A Etapa II, que completa o processo investigativo, centrou-se na exploração do 

CADMOS enquanto ferramenta de (re)concetualização do planeamento. Esta resulta da 

Editor Gráfico LMS 

Momento 1 - Expressividade 

Momento 2 - Representatividade 
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necessidade de conhecer e compreender as perceções, atitudes e expectativas dos 

participantes na utilização de uma ferramenta como o CADMOS para planear. 

Assim, um novo estudo empírico teve lugar, norteado pelos princípios do método 

Investigação-Ação, tendo sido concebidos e planeados procedimentos de uso da ferramenta 

a executar pelos professores participantes (Anexo G), em horário e local agendado com cada 

um. O trabalho nesta Etapa II permitiu a elaboração de propostas de melhoria da ferramenta 

e identificação de formas de uso do CADMOS para pensar o planeamento. 

De forma a complementar os dados recolhidos na Etapa II, foram elaborados dois guiões 

de entrevista, uma estruturada (Anexo H) dedicada a questões de usabilidade do CADMOS, 

e uma semi-estruturada (Anexo L) que permitiu compreender melhor a experiência de uso da 

ferramenta, e aferir dificuldades e expectativas sentidas pelos participantes. 

 

3.3.1 Complementaridade dos métodos de investigação aplicados no 

estudo 

Fazendo um paralelismo com os métodos de investigação escolhidos e descritos atrás, 

no que respeita ao método de investigação Design Science Research, a investigação contou 

com o desenvolvimento de dois ciclos do método, cada um produzindo diferentes meta-

artefactos. Os ciclos do método podem ser sintetizados da seguinte forma: 

▪ Ciclo 1 de Design Science Research (Etapa I)  

Ciclo de Relevância, ciclo em que é definido o problema e analisado o ambiente 

contextual da investigação, procedendo-se a uma descrição do mesmo, e levantamento de 

requisitos necessários para o processo de design.  

Nesta investigação os ambientes analisados foram diversos, ainda que todos 

partilhando um denominador comum: instituições de ensino superior em Portugal. Para a 

caracterização do problema procurámos caracterizar o processo de planeamento em 

ambientes como o da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o da Universidade 

Aberta, o da Universidade de Coimbra e o da Universidade de Lisboa, nomeadamente o 

planeamento de práticas didáticas em e-learning. Procedeu-se a uma caracterização dos 

participantes, dos métodos e das ferramentas adotadas para o planeamento didático e para 

as formas de operacionalização do produto deste planeamento no LMS institucional (Moodle). 

Os resultados deste Ciclo de Relevância no primeiro ciclo do método foram obtidos através 

do processo de revisão de literatura e da realização de uma entrevista semi-estruturada. 
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Ciclo de Rigor, em que são feitas as pontes entre as atividades de conceção e o 

conhecimento cientifico já adquirido e estabelecido acerca da(s) temática(s) envolventes.  

Para o cumprimento deste ciclo foi realizado um estudo intensivo sobre as EML e os 

editores gráficos existentes, no que concerne às respetivas características, potencialidades e 

limitações, através da pesquisa e leitura de diversos artigos científicos sobre o tema. Os 

resultados deste ciclo permitiram a seleção da linguagem IMS-LD, como ferramenta concetual 

de base ao estudo aqui apresentado, e do CADMOS, como ferramenta tecnológica visual de 

representação da IMS-LD. Os resultados deste processo contribuíram para a elaboração do 

Capítulo II – Enquadramento teórico e são referidos também no Capítulo IV – Resultados. 

O Ciclo de Design, que deverá alternar entre atividades de construção/produção e 

testes de avaliação aos artefactos produzidos e aos processos de investigação.  

No primeiro ciclo do método, no Ciclo de Design, resultou a conceção de dois meta-

artefactos: 1) Critérios de escolha do editor, adequado ao problema de investigação, contexto 

e público-alvo; 2) Limitações do editor no planeamento de objetos de aprendizagem.  

A construção dos meta-artefactos referidos sustentou-se em trabalho de revisão de 

literatura e trabalho empírico levado a cabo pela investigadora a titulo individual. O trabalho 

empírico centrou-se em tentativas de especificação de diferentes objetos de aprendizagem, 

com análise das limitações encontradas, cujos resultados são apresentados no Capítulo IV – 

Resultados. 

O conhecimento adquirido neste Ciclo de Design resultou em conhecimento adicional 

para o Ciclo de Rigor, originando o segundo ciclo do método no presente estudo, corresponde 

à Etapa II de trabalho empírico. 

▪ Ciclo 2 de Design Science Research (Etapa II) 

Ciclo de Relevância 

Com base nos resultados do primeiro ciclo do método, o problema e o contexto foram 

refinados. 

 

Ciclo de Rigor 

Os contributos para o Ciclo de Rigor foram enriquecidos com o conhecimento formulado 

e adquirido no primeiro Ciclo de Design, sobre a forma de meta-artefactos, identificados 

acima. Este conhecimento adicional influenciou diretamente o segundo Ciclo de Design 
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realizado, servindo de ponto de partida para a preparação do trabalho com os participantes 

na Etapa II. 

 

Ciclo de Design 

O Ciclo de Design, neste segundo ciclo do método, correspondeu à Etapa II do estudo 

desenvolvido, servindo-se do método de Investigação-Ação como instrumento do Design 

Science Research na formalização dos meta-artefactos. 

O estudo empírico realizado na Etapa II, em colaboração com os participantes 

convidados para o estudo, representa, pelas suas características, um ciclo de Investigação-

Ação, com pretensão de conceção de mais dois meta-artefactos, abstratos, sob a forma de 

instanciação – 1) proposta de melhorias à ferramenta tecnológica e 2) formas de uso do 

CADMOS para reconcetualizar o planeamento de objetos de aprendizagem. Justificamos a 

decisão com base nas condições, indicadas anteriormente e que retomamos agora, de que a 

Investigação-Ação pode servir de suplemento ao Design Science Research quando a) o 

desenvolvimento seja dependente da interação dos envolvidos na investigação; b) a avaliação 

apenas possa ser realizada em contexto social (por exemplo, empresa) e/ou com a 

participação dos envolvidos na investigação; c) o artefacto seja do tipo “Instanciação”. 

Outro aspeto a salientar e que justifica a decisão prende-se com o facto de na Etapa II 

tentarmos analisar, descrever e compreender a reação dos docentes perante uma ferramenta 

como o CADMOS para planear, enfatizando o aspeto de utilidade do futuro sistema do ponto 

de vista das pessoas, praticando a ação e avaliando ao mesmo tempo (Järvinen, 2007), não 

nos centrando apenas no valor e utilidade do artefacto.  

O método Investigação-Ação não foi cumprido na sua totalidade. A fase de Reflexão, 

proposta por Kuhne e Quigley (1997), ficou-se pelo quinto passo, de análise dos dados, não 

se concretizando o sexto passo, de transição para um segundo ciclo do método. 

A Figura 9 representa a forma como os métodos se encaixam no estudo e se 

complementam. 
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Figura 9: Aplicação dos métodos de investigação no estudo desenvolvido. 

 

3.3.2 Tabela resumo do desenho do estudo 

A Tabela 7 procura resumir o desenho da investigação, organizando-se pelas etapas e 

fases que a caracterizaram, as atividades desenvolvidas em cada um dos momentos e o 

racional relativo a cada uma. 

Tabela 7: Quadro de resumo do desenho da investigação. 

Etapas Atividades Racional 

ETAPA 0 – CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO 

 
Revisão de literatura sobre 

o problema de investigação; 

Realização de entrevistas 

(E1) individuais a docentes 

de instituições de ensino 

superior portuguesas. 

Definição, caracterização e 

sustentação do problema de 

investigação; 

Construção das questões de 

investigação. 

Necessário para a 

compreensão do problema, 

do contexto do estudo e 

desenho do processo de 

investigação; 

Fundamental para o 

desenvolvimento do 

objetivo geral do estudo. 

ETAPA I – ESCOLHA E EXPLORAÇÃO DO EDITOR GRÁFICO 
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F
a
s

e
 I
 

Revisão de literatura sobre 

IMS-LD e editores gráficos; 

 

Trabalho empírico de 

exploração do editor, pela 

investigadora. 

Procura de ferramentas de 

autoria mediadoras no uso 

da IMS-LD; 

Seleção do CADMOS como 

artefacto de partida e 

exploração das 

funcionalidades, nível de 

expressividade e nível de 

representatividade do 

mesmo. 

Identificação do objeto de 

estudo; 

Fundamental para o 

desenvolvimento das 

questões de investigação e 

dos objetivos específicos 

propostos; 

Definiram-se os critérios de 

escolha do editor (meta-

artefacto 1 da Etapa I). 

F
a
s

e
 I
I 

Trabalho empírico de 

exploração das 

capacidades do editor 

enquanto ferramenta de 

planeamento. 

Tentativas diversas de 

execução de especificações 

no CADMOS. 

Permitiu identificar as 

potencialidades e 

limitações do CADMOS na 

execução de planeamentos 

(meta-artefacto 2 da Etapa 

I). 

ETAPA II – EXPLORAÇÃO DO EDITOR COMO FERRAMENTA DE PLANEAMENTO 

F
a
s

e
 I
 

Trabalho empírico de uso 

do editor pelos 

participantes; 

Observação participante 

pela investigadora; 

Apresentação de um 

produto de modelação 

executada pela 

investigadora no CADMOS, 

de um objeto de 

aprendizagem da autoria de 

cada participante.  

Perceber se o CADMOS 

permite representar um 

objeto de aprendizagem de 

um docente, que seja 

reconhecível por este como 

sendo da sua autoria. 

F
a
s

e
 I
I 

Trabalho empírico de uso 

do editor pelos 

participantes; 

Observação participante 

pela investigadora; 

Recolha documental de 

dados do trabalho empírico; 

Tentativa de modelação no 

CADMOS de um objeto de 

aprendizagem comum, 

apresentado em forma de 

narrativa, pelos 

participantes. 

Permitiu verificar que o 

CADMOS possibilita ao 

docente representar o 

planeamento de um objeto 

de aprendizagem, com 

todos os elementos 

considerados no mesmo. 

F
a
s

e
 I
II

 

Trabalho empírico de uso 

do editor pelos 

participantes; 

Observação participante 

pela investigadora; 

Recolha documental de 

dados do trabalho empírico; 

Compreensão das 

perceções, atitudes e 

estratégias de utilização do 

editor pelo público-alvo do 

estudo; 

Análise dos processos 

realizados pelos docentes 

no uso do editor para 

planear e reconcetualizar o 

planeamento, através do 

Permitiu identificar as 

potencialidades e 

limitações do editor 

sentidas pelos docentes no 

uso da ferramenta; 

Aferiram-se as limitações 

sentidas pelos docentes no 

processo de planeamento e 

reconcetualização do 

planeamento; 
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Realização de entrevista 

(E2) aos participantes; 

Realização de entrevista 

(E3) aos participantes. 

tratamento dos dados 

recolhidos. 

 

Elaboração de propostas 

de melhoria à ferramenta 

(meta-artefacto 3, na 

Etapa II); 

Identificaram-se formas de 

uso do CADMOS para 

reconcetualizar o 

planeamento (meta-

artefacto 4, na Etapa II). 

CONCLUSÃO DO PROCESSO, REFLEXÃO E CONCLUSÕES 

 

3.4 Elementos do estudo 

Hoje em dia, os LMS mais utilizados em educação em Portugal são o Moodle e o 

Blackboard (Hasan & Laaser, 2010). São ferramentas bem conhecidas dos educadores e que 

por isso lhes dão algum conforto na utilização (Boloudakis et al., 2012). 

Uma vez que uma das nossas metas é contribuir para a expansão da utilização de 

ferramentas de autoria, como os editores gráficos, no planeamento de atividades pedagógicas 

por professores/tutores, e sendo o LMS utilizado determinante na escolha da ferramenta de 

autoria a usar, optou-se por desenvolver este trabalho de investigação com a exploração da 

ferramenta CADMOS, aquela que está diretamente integrada com este LMS, permitindo 

visualizar instantaneamente o resultado da especificação no Moodle e exportar o resultado 

num pacote operável para importação e implementação direta nesse LMS. 

 

3.4.1 Participantes 

Com vista à caracterização e sustentação do problema de investigação, na Etapa 0, 

foram entrevistados quatro docentes de instituições públicas de ensino superior em Portugal. 

Os entrevistados, todos detentores do grau académico de Doutor, lecionam em diferentes 

áreas científicas (ciências naturais e engenharias e ciências sociais e humanas).  

Uma das preocupações era conhecer e compreender o panorama nacional 

relativamente ao problema em análise. Para isso, selecionaram-se instituições de ensino de 

diferentes áreas regionais no país: duas instituições de Lisboa, Universidade Aberta e 

Universidade de Lisboa, uma instituição da zona centro do país, Universidade de Coimbra, e 

uma terceira localizada a norte de Portugal, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
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Importa esclarecer que a escolha de duas instituições situadas na capital prende-se com o 

facto de o cariz da prática educativa ser totalmente distinto em ambas, sendo relevante 

conhecer as duas para o contexto em que desenvolvemos o presente trabalho. 

A seleção dos participantes para esta etapa teve por base o critério: fazer uso das TIC 

nas suas práticas didáticas. Assim, nas universidades de Coimbra e de Lisboa optámos por 

estabelecer um primeiro contacto com as respetivas unidades de apoio ao e-learning, onde 

sugeriram elementos com o perfil desejado para o estudo, facilitando o contacto dos mesmos.  

Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a escolha do participante deu-se com 

base no conhecimento das práticas didáticas do mesmo, adquirido pela investigadora em 

trabalho anterior desenvolvido na instituição. 

Na Universidade Aberta, a seleção do participante aconteceu com base em dois fatores: 

1) contacto já estabelecido com o participante, de trabalho anterior efetuado em colaboração 

e 2) conhecimento das práticas didáticas do docente, que se sabiam já ser bastante ricas no 

uso das tecnologias como suporte ao ensino e aprendizagem. Pretendia-se ainda, dados os 

motivos enumerados anteriormente, que o participante continuasse ligado ao estudo como 

participante no trabalho, que por esta altura se previa desenvolver. Face ao conhecimento 

adquirido sobre as práticas do docente e às características intrínsecas ao modelo pedagógico 

em vigor na Universidade Aberta, o docente cumpria também ele o requisito inicialmente 

definido para o processo de seleção de participantes. 

Para a Etapa II do trabalho de investigação foram selecionados três participantes, dois 

da Universidade Aberta e um terceiro da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

A escolha de docentes de duas instituições com uma génese e perfil tão diferentes entre 

si, deve-se ao facto de querermos realizar trabalho empírico com docentes cuja forma de 

lecionar é totalmente distinta (ensino a distância vs. ensino tradicional), o que conduz a 

diferenças significativas nas práticas didáticas dos docentes. 

Nesta segunda etapa do trabalho de investigação, o processo de seleção dos 

participantes teve como pressuposto o princípio de Lecionar em regime de e-learning numa 

mesma área do conhecimento. Esta opção acontece na tentativa de neutralizar diferenças 

concetuais significativas na forma de estruturar e conceber o processo de lecionar, que 

influencia diretamente a forma de pensar o planeamento. Assim, optámos por selecionar três 

participantes docentes na área científica de ciências naturais e engenharias, dois docentes 

da área da Informática e um terceiro da área das Ciências Florestais. A escolha da área do 

conhecimento referida prendeu-se com o facto de, como já dissemos, querermos manter 



Capítulo III – Desenho do estudo 

98 

como participante o elemento da Universidade Aberta que havia já participado na Etapa 0, 

sendo esta a sua área de atuação. 

O esquema representado na Figura 10 sintetiza o código dos participantes envolvidos 

nas diferentes áreas do estudo, as características de cada um e a área de docência. 

 

Figura 10: Caracterização dos participantes e momentos de intervenção de cada um ao longo do 

estudo. 

 

Primeiro contacto aos participantes: 

Após um primeiro contato via email, deu-se um contato personalizado com cada um 

dos participantes. Com os participantes P01 e P02 foi agendada uma sessão de 

videoconferência através do Skype, para realização da entrevista. 

Com o P3, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro foi agendada uma reunião 

onde foi exposto o tema e o projeto de investigação e foi dirigido o convite à participação  

Na Universidade Aberta, foi primeiramente estabelecido contacto com o docente P1, 

contacto privilegiado dada a ocorrência de ligações académicas passadas com o mesmo. 

Numa segunda fase, e após aceitar o convite para participar no estudo, o docente P1 

estabeleceu a ponte com o docente P2, para posterior contacto pela investigadora. Após o 
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primeiro contacto via email foi agendada uma sessão Skype, para uma conversa informal 

sobre a investigação.  

Feita uma breve apresentação da investigação em causa, foi descrito o material 

necessário e pretendido para a realização dos primeiros exercícios de exploração do 

CADMOS na Etapa I. Acedendo participar no estudo, de forma livre e consentida, ficou 

acordado que o material pedido seria enviado pelos docentes, via email. 

Para a Etapa II, foram agendadas sessões de trabalho presencial, em local e horário 

acertado com os participantes. 

 

3.4.2 Contexto do estudo 

O contexto geral do estudo é o ensino superior português. No entanto, no que toca à 

prática efetiva do e-learning, sabemos que as diferenças são claras de instituição para 

instituição, realidade que confirmámos na Etapa 0, através das entrevistas realizadas aos 

participantes. 

É possível afirmar que em Portugal, a única instituição de ensino a distância em Portugal 

é a Universidade Aberta, recorrendo ao massivo uso das tecnologias para colmatar as 

distâncias impostas por esse modelo de ensino. Esta necessidade conduziu ao 

desenvolvimento de um modelo pedagógico para o ensino em e-learning, pela própria 

instituição (Pereira, Quintas-Mendes, Morgado, Amante & Bidarra, 2007), o qual está em vigor 

e rege as práticas didáticas dos docentes, propondo metodologias e instrumentos de ensino 

e de aprendizagem e de avaliação adequados às pedagogias do e-learning. 

Tal como o modelo pedagógico, a estrutura de apoio e suporte montada em torno das 

práticas didáticas nesta instituição são referência para as restantes instituições que 

pretendam implementar o e-learning e o ensino a distância em Portugal. 

O participante P1 falou-nos em entrevista do dia-a-dia na Universidade Aberta, 

confirmando a existência do referido modelo pedagógico, o qual serve de guia ao 

desenvolvimento das tarefas docentes: 

“Há um modelo pedagógico… que pressupõe um ritmo, um fluxo de atividades 

próprio.” 

e de instrumentos institucionais de apoio ao planeamento da unidade curricular, o Contrato 

de Aprendizagem e o Plano de Unidade Curricular: 
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“…é pressuposto que o docente crie uma matriz do seu curso (…) um contrato de 

aprendizagem no caso dos mestrados… vem com os modelos ligados aos 

compromissos de aprendizagem dos alunos (…). Há um documento semelhante no 

caso das licenciaturas… é o plano de unidade curricular.” 

Estes documentos, ainda que adotados institucionalmente, não são estanques, 

conferindo alguma liberdade ao docente para lhes introduzir algumas variações: 

“…eu posso simplesmente mudar totalmente esta, esta organização e esta sequência, 

embora seja um incentivo claro a que se tente deixar claro quais são as expectativas e 

atividades semana a semana para que o aluno não se perca nisso.” 

No que se relaciona com a operacionalização da unidade curricular no Moodle, este é um 

trabalho que ainda implica muito investimento por parte do docente, apesar de existir um 

serviço de informática de apoio na instituição: 

“Começa a editar a cadeira no moodle, a criar os vários tópicos e a criar, e a criar os 

seus espaços. Quando está pronto, a única diferença é que faz isso não na cadeira 

final mas numa cadeira chamada matriz. (…) Quando a matriz está pronta, depois 

pede-se aos serviços de informática para validar a matriz… não vão dar opiniões, não 

vão dar opiniões pedagógicas, não vão fazer tratamento multimédia, vão apenas 

verificar se essa parte informática, administrativa e a ligação mais de, rígida digamos 

assim, ao modelo pedagógico estão a bater certo.” 

De forma sucinta, o processo de criação da disciplina no LMS dá-se da seguinte forma: 

“(…) o docente produz a matriz, pede a validação da matriz, depois da matriz estar 

validada é também o docente que decide e pede ah...pede a duplicação dela, ou seja 

diz, ok a matriz está como eu quero, agora eu quero abrir uma cadeira. Portanto mal a 

gente diz, eu quero duplicar esta matriz para o ano letivo para este curso ela fica 

duplicada com os alunos automaticamente inscritos, tudo pronto, ah a ligação às 

pautas fica feita, ah e agora o docente é que é responsável por decidir quando é que 

eles são, quando é que aquilo está pronto ou não está pronto e abre. E é o docente 

que dá a ordem de abertura da, da cadeira aos alunos.” 

Relativamente à produção de recursos de apoio, externos ao Moodle: 

“…o modelo pedagógico incentiva ambas as coisas, portanto podemos produzi-los ou 

procurá-los e usá-los livremente. Se quisermos algum apoio para produzir conteúdo 

isso tem que ser pedido individualmente.” 
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As restantes universidades caracterizadas na Etapa 0 do estudo - Universidade de 

Coimbra, Universidade Aberta e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - adotam o e-

learning de forma ainda bastante incipiente. Praticando um ensino dito tradicional, as 

tecnologias são maioritariamente incorporadas como apoio às pedagogias de sala de aula, 

como afirmaram os entrevistados: 

“Sim, de uma forma geral todos nós, uns mais ativos, outros menos ativos usamos a 

plataforma Moodle. E nessa plataforma do Moodle, os menos ativos pelo menos os 

sumários (…) E depois os PDFs das aulas, colocamos de forma geral, e eu também 

coloco sempre nessas plataformas (…) Avisos, toda essa coisa de avisos…isso 

funciona em termos de Moodle também.” 

(Participante P02) 

“(…) portanto nós temos a plataforma de administração, administrativa não é dos 

conteúdos, o Nonio, e pronto, procuro utilizar, procuro utilizar além dos sumários e 

daquelas coisas que são incontornáveis. Procuro dinamizar fóruns, se bem que não 

me parece que seja uma plataforma para gestão do conhecimento. (…) Há uns anos 

atrás com um colega da Universidade Aberta, experimentei o Moodle, e pronto é uma 

ferramenta que vou utilizando um bocadinho pontualmente.”  

(Participante P01) 

Contudo, são diversas as iniciativas de ministração de cursos creditados e não 

creditados a distância, sendo que duas das instituições (Universidade de Coimbra e 

Universidade de Lisboa) contam mesmo com gabinetes de e-learning organizados e 

instituídos para o efeito. Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: 

“Temos apoio técnico, temos apoio informático, mas em termos de conteúdos e de 

estruturação, não.” 

(Participante P3) 

Quando existem, estes gabinetes contam com a colaboração dos docentes para os 

cursos que realizam, providenciando-lhes também apoio na incorporação das TIC nas praticas 

didáticas a nível institucional, e complementam os seus conhecimentos e experiência com as 

indicações que a equipa de e-learning (quando existe e quando é solicitada) oferecem: 
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“Com base nos meus conhecimentos, com base no que a equipa me vai dizendo…, 

ainda que se mantenha um processo… fechado na pessoa. A única coisa que é aberta 

a muitos é quando uma disciplina tem vários professores.” 

(Participante P02) 

Apesar deste apoio, nas instituições referidas não existe um modelo pedagógico 

dedicado ao e-learning, que oriente as práticas docentes. Nem instrumentos de planeamento 

adotados institucionalmente. Houve quem respondesse categoricamente: 

 “Não.” (inexistência de um modelo pedagógico institucional) 

(Participante P02) 

“De um modo geral aquilo que eu faço é: tenho um texto com a sequência das aulas e 

entre cada uma, cada aula escrevo um pequeno texto a dizer o que é que espero que 

eles tenham aprendido na primeira aula e o que é que espero que eles façam na 

segunda com os conhecimentos da primeira e que curiosidade, dúvidas, o que é que 

eles, qual é a expectativa que vão criar para a terceira aula. Portanto eu tenho um 

documento de texto comentado por mim próprio…” 

(Participante P3) 

E acrescenta, relativamente à inexistência de instrumentos orientadores e auxiliadores 

das práticas didáticas: 

“Não. Não. Parto do principio que a minha boa vontade e a minha ideia chegam para 

dar as matérias. (…) Portanto, é como digo, eu tenho, tenho ideia do que é que quero 

fazer, mas não tenho, não tenho nenhum apoio institucional, não existe um gabinete, 

não existem aulas, não… instrumentos.”  

(Participante P3) 

“Não.” (inexistência de instrumentos de planeamento, institucionais) 

(Participante P02) 

Face às respostas dos entrevistados, podemos concluir que a Universidade Aberta 

constitui um ambiente privilegiado no panorama português, para o ensino em e-learning. Os 

problemas da adoção efetiva das TIC no ensino residem em vários fatores, alguns deles de 

cariz institucional, como a falta de um modelo pedagógico adequado adotado 

institucionalmente e a inexistência de estratégias e instrumentos de apoio à conceção e 

desenvolvimento de práticas didáticas com as TIC. 
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3.4.3 Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

“There are several instruments for data collection: questionnaires, semi-structured 

interviews (individual and group), observational data and documentary data…” (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007, p.97). 

Partindo dos objetivos definidos para o presente estudo e das características dos 

paradigmas que sustentam os métodos aplicados, foi usada na recolha de dados a técnica da 

Observação e os instrumentos Entrevista e Recolha Documental, os quais apresentamos de 

seguida. Esta recolha de dados teve lugar nos momentos de contacto com os participantes, 

que aconteceram nas Etapa 0 e Etapa II, e na Etapa I, de trabalho individual da investigadora. 

A Figura 11 sintetiza a forma como os instrumentos e técnicas foram aplicados. 

 

Figura 11: Distribuição da aplicação das técnicas e instrumentos de recolha de 

dados ao longo do estudo. 

 

3.4.3.1 Entrevista 

A entrevista é um instrumento de recolha de dados descritivos em investigação, na 

linguagem do próprio sujeito, que possibilita a averiguação de factos, opiniões, sentimentos, 

atitudes, decisões e motivações do entrevistado acerca de um determinado assunto (Sousa, 

2009; Silverman, 1993 cit por Cohen, Manion & Morrison, 2007). 
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De acordo com Stake (2009), o sucesso do processo de entrevista e angariação da 

informação pretendida depende, antes de mais, diretamente da relação que se estabelece 

entre entrevistador e entrevistado, e em segundo lugar, da atenção do entrevistador a 

determinados cuidados que deve ter durante a condução da entrevista, nomeadamente: i) a 

atenção ao guião pré-estabelecido, ii) atenção às respostas verbais do entrevistado, iii) a 

atenção a toda a gama de comunicações não-verbais sob a forma de gestos, expressões, 

hesitações, alterações de ritmo, entre outras. 

A entrevista é um instrumento de recolha de dados que é pensada e usada com vista a 

objetivos específicos. Estes objetivos podem ser variados, dependendo do problema em 

análise, o contexto do mesmo e a pessoa entrevistada, como por exemplo a) avaliar ou testar 

uma pessoa em algum aspeto; b) selecionar ou promover um funcionário; c) efetuar uma 

mudança terapêutica, como na entrevista psiquiátrica; d) testar ou desenvolver hipóteses; e) 

recolher dados, como em inquéritos ou situações experimentais; e f) formar amostras com as 

opiniões dos entrevistados, como nas entrevistas porta a porta (Cohen, Manion & Morrison, 

2007). 

Face aos objetivos enumerados, e dada a divergência de contextos e de sujeitos que 

os caracterizam, as entrevistas podem assumir diferentes formas, distinguindo-se em aspetos 

definidores, como o grau de estruturação que lhes é conferido e que influencia a liberdade do 

entrevistador ao longo do processo.  

Neste sentido, são várias as propostas de definição do tipo de entrevistas, por diferentes 

autores. Por exemplo, LeCompte e Preissle (1993 cit. por Cohen, Manion & Morrison, 2007) 

apresentam seis tipos de entrevistas: entrevistas padronizadas; entrevistas em profundidade; 

entrevistas etnográficas; entrevistas de elite; entrevistas de história de vida; e entrevistas 

focus group. Por sua vez, Bogdan e Biklen (1992 cit. por Cohen, Manion & Morrison, 2007) 

acrescentam à lista anterior as: entrevistas semi-estruturadas; e entrevistas em grupo. Já 

Lincoln e Guba (1985 cit por Cohen, Manion & Morrison, 2007) acrescentam as entrevistas 

estruturadas. Oppenheim (1992 cit por Cohen, Manion & Morrison, 2007) propõem o tipo 

entrevistas exploratórias, enquanto Patton (1980 cit por Cohen, Manion & Morrison, 2007) 

propõe a categorização em quatro tipos de entrevistas:  

▪ Entrevistas informais de conversação 

Entrevistas cujas questões emergem do contexto imediato e são colocadas no curso 

natural do processo de questionamento, não havendo uma estruturação ou redação prévia de 

tópicos de perguntas, isto é, não há guião de entrevista; 
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▪ Abordagens de entrevista por guião 

Os tópicos e questões que constituem a entrevista são especificados previamente, num 

guião de entrevista. Contudo este constitui apenas um esboço, admitindo ao entrevistador 

decidir a sequência de trabalho e das perguntas no decorrer da entrevista; 

▪ Entrevista aberta e padronizada 

A formulação e sequência exata das questões são determinadas de antemão. Aos 

entrevistados são colocadas as mesmas perguntas, na mesma ordem; 

▪ Entrevista quantitativa fechada 

As perguntas e as possibilidades de resposta são determinadas antecipadamente. As 

respostas são fixas, devendo o entrevistado escolher dentre as possibilidades de resposta 

disponíveis. 

Por sua vez Cohen, Manion e Morrison (2007) consideram quatro categorias de 

entrevista, que podem ser usadas especificamente como instrumentos de investigação: 

▪ Entrevistas estruturadas 

Aquelas em que o conteúdo e os procedimentos são organizados antecipadamente, 

definindo-se um guião com a sequência e o cronograma de formulação das perguntas, não 

deixando espaço ao entrevistador para fazer modificações durante o processo. No caso de 

existência de alguma margem de manobra concedida ao entrevistador, ela é também prevista 

antecipadamente e indicada no guião; 

▪ Entrevistas não estruturadas 

Por oposição e contraste com a entrevista estruturada, a entrevista não estruturada 

caracteriza-se por ser um instrumento aberto, permitindo maior flexibilidade e liberdade para 

o entrevistador na condução do processo de entrevista; 

▪ Entrevistas não diretivas 

Derivam da entrevista terapêutica ou psiquiátrica, onde o entrevistador exerce um 

controle reduzido do processo, conferindo maior liberdade ao entrevistado para exprimir 

sentimentos com nível de espontaneidade e da forma que se sentir capaz; 

▪ Entrevistas focadas 

A necessidade de introduzir a possibilidade de um maior controlo pelo entrevistador na 

situação não-diretiva, referida anteriormente, levou ao desenvolvimento da entrevista focada. 

O entrevistador conhece previamente a situação sobre a qual pretende recolher informação, 

fazendo uso da análise das respostas dadas pelo entrevistado para fundamentar ou refutar 

hipóteses de investigação formulados previamente. 
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Os autores ressalvam, no entanto, que a técnica de entrevista mais utilizada na 

investigação de cariz qualitativo é a entrevista semi-estruturada. Este tipo de entrevista situa-

se entre a entrevista estruturada e a entrevista não-estruturada, caracterizando-se pela 

existência de um guião, elaborado á priori, suficientemente aberto para permitir alguma 

liberdade ao entrevistador na reordenação dos conteúdos, desvios ao guião ou realização de 

ampliações, pela adição de questões que surjam como importantes ao longo da conversa. 

É neste sentido que propõem os componentes fundamentais de um guião de entrevista 

semi-estruturada, como: tópico a ser discutido; aspetos dentro de cada tópico, a serem 

explorados e discutidos, juntamente com possíveis perguntas para cada um deles; e alguns 

desbloqueadores e formas de reforço para cada tópico, aspeto e pergunta. 

Assim, aquando da preparação do guião de entrevista, é necessário ter presente os 

objetivos da mesma, os quais influenciarão no tipo de perguntas a considerar. O tipo de 

perguntas difere consoante o aspeto do indivíduo que pretendem explorar, podendo ser 

categorizadas em (Spradley, 1979; Patton, 1980 cit por Cohen, Manion & Morrison, 2007): 

▪ Perguntas descritivas; 

▪ Perguntas da experiência; 

▪ Perguntas de comportamento; 

▪ Perguntas de conhecimento; 

▪ Questões de formação/construção; 

▪ Questões de contraste (pedindo aos entrevistados para distinguir uma coisa com 

outra); 

▪ Perguntas de sentimentos; 

▪ Perguntas sensoriais; 

▪ Perguntas de background; 

▪ Perguntas demográficas. 

Patton (2002) e Arksey e Knight (1999 cit por Cohen, Manion & Morrison, 2007) 

identificam aspetos a ter em consideração pelo entrevistador na preparação e durante a 

realização de uma entrevista, que devem moldar a sua postura de forma a potenciar o sucesso 

da recolha de dados: 

▪ Estruturar um guião claro do processo de entrevista, contemplando todos os 

aspetos essenciais para o processo, além das questões a colocar; 

▪ Mostrar interesse; 

▪ Manter o guião da entrevista (em entrevistas estruturadas); 

▪ Evitar mostrar sinais de aprovação ou desaprovação das respostas recebidas; 
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▪ Estar preparado para repetir perguntas a pedido do entrevistado; 

▪ Estar preparado para passar para outra pergunta sem irritação, se o entrevistado 

indicar relutância ou incapacidade para responder à pergunta; 

▪ Garantir que entende uma resposta, verificando a mesma se necessário; 

▪ Em caso de uma resposta ser inadequada, mas o entrevistador sentir que o 

entrevistado pode ter mais a dizer, agradecer ao entrevistado e tentar estimulá-lo a 

dar continuidade à resposta;  

▪ Ser capaz de formular novas questões, partindo das respostas do entrevistado, que 

possam complementar a recolha de informação (no tipo de entrevista que assim o 

permite); 

▪ Dar tempo ao entrevistado para responder (ou seja, evitar responder à pergunta 

pelo entrevistado). 

Bailey (1994) e Cooper e Schindler (2001), citados por Cohen, Manion e Morrison 

(2007), alertam para a possibilidade de o participante não querer ser entrevistado, avançando 

que este pode não dar uma razão para a recusa, mostrando-se, por exemplo, muito ocupado, 

ou ter uma antipatia instantânea para o entrevistador, colocando-se a hipótese de ser hostil 

perante o que pode considerar como intrusão; manter sentimentos anti-autoritários; sentir que 

as investigações são uma perda de tempo; falar uma língua estrangeira; sentir-se 

envergonhado ou ignorante, ou simplesmente não gostar do tópico em análise; ter medo das 

consequências da participação; ou sentir-se inadequado. O investigador deverá estar 

preparado para esta situação, com as diferentes nuances que pode adquirir, relembrando que 

o participante deverá contribuir para o estudo de forma livre e consciente, e pronto assumir 

uma postura apaziguadora e de empatia com o participante. 

As entrevistas, independentemente do nível de estruturação que lhes é conferido, 

podem também distinguir-se consoante a estratégia usada para as realizar, seja pelo número 

de entrevistados que participam na entrevista a determinado momento (entrevista individual 

ou entrevista em grupo), seja pelo meio usado para questionar e responder (entrevista face a 

face, entrevista por telefone, entrevista por carta, etc.).  

A entrevista em grupo é apontada por Patton (2002, p.386) como uma técnica de recolha 

de dados bastante eficiente, uma vez que permite um certo controlo de qualidade sobre os 

dados, já que “os participantes tendem a controlar-se e a equilibrar-se uns aos outros, 

excluindo os pontos de vista extremados (…) é fácil controlar em que medida existe uma 

posição partilhada e relativamente consistente”. Para Flick (2005, p.116), a principal vantagem 

da entrevista de grupo consiste na “riqueza de dados, o seu baixo custo, a estimulação dos 
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respondentes e o apoio à recordação dos acontecimentos, além de poder chegar mais longe 

do que a entrevista individual”. 

A entrevista, enquanto técnica de recolha de dados em investigação, apresenta 

vantagens face à modalidade de questionário. A objetividade característica do questionário, 

permite que este seja passível de ser aplicado a um extenso universo de participantes, sem 

a necessidade de interação entre o investigador e os informantes para a recolha de dados.  

A entrevista apresenta um cariz mais subjetivo, dependendo da relação entrevistador e 

entrevistado para que a informação a recolher seja fiel e factual, descritiva e dê resposta aos 

objetivos definidos para o processo de investigação, potenciando a riqueza dos dados face 

aos provenientes do questionário.  

Dadas as características da investigação realizada, de cariz interpretativo, recorremos 

a técnicas e instrumentos de recolha de dados de cariz qualitativo, de entre as quais a 

entrevista semi-estruturada. Este tipo de entrevista foi escolhido dada a flexibilidade que a 

caracteriza e que já descrevemos atrás. Tendo presente algumas das questões que 

gostaríamos de colocar aos participantes e temas a explorar, considerámos importante que 

se mantivesse abertura para direcionar a conversa num potencial novo sentido que surgisse 

de respostas dos participantes. Assim, a entrevistas realizadas consistiram em conversas 

orais, individuais na maioria dos casos, tendo uma delas acontecido em grupo. A partir desta 

técnica de recolha de dados procurou-se obter informação que ajudasse a responder às 

questões de investigação formuladas para o trabalho aqui apresentado. 

Na Etapa 0 procedeu-se à realização da E1 - entrevista semi-estruturada (Anexo A), 

para caracterização do problema de investigação, cujo objetivo geral era conhecer e 

caracterizar o processo de planeamento didático em e-learning nas instituições de ensino 

superior em Portugal, identificando métodos, estratégias e instrumentos utilizados. Criou-se 

uma variante da E1, a E1.1 (Anexo E), a qual teve como objetivo conhecer o processo de 

planeamento didático e montagem de uma unidade curricular no Moodle da Universidade 

Aberta.  

A entrevista E1 foi organizada em seis blocos de perguntas, sendo três deles nucleares 

para o objetivo previsto para a entrevista. O primeiro bloco prendia-se com a legitimação da 

entrevista e motivação do entrevistado. O segundo bloco focava-se na dimensão profissional 

do entrevistado, o que nos permitiu caracterizar detalhadamente o perfil de cada um. Os três 

blocos centrais abordavam o problema que pretendíamos escrutinar, sendo o primeiro deles 

sobre a experiência do entrevistado com o uso das TIC nas suas práticas de ensino, o 

seguinte sobre as práticas de planeamento dos docentes, formas de estruturar o planeamento 
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e instrumentos utilizados no processo, e o último deste núcleo sobre o uso de ferramentas 

tecnológicas para o planeamento. O último bloco de questões visa o encerramento da 

entrevista, com os devidos agradecimentos e espaço para qualquer acrescento que os 

entrevistados queiram fazer. 

A entrevista E1.1 foi aplicada ao docente P1, da Universidade Aberta. A criação da E1.1 

baseou-se em conhecimento prévio da existência de um modelo pedagógico dedicado ao 

ensino em e-learning em vigor na instituição em causa, com normas e instrumentos de 

trabalhos específicos e que nos interessavam conhecer para posterior análise de 

procedimentos, ferramentas, instrumentos e elementos envolvidos no processo de 

planeamento do ensino em e-learning. 

A entrevista E1.1 coincide integralmente com a E1 nos dois primeiros e último blocos. 

Os três blocos centrais incidem sobre as práticas de planeamento, estratégias de 

operacionalização dos planeamentos no LMS e relação entre equipas técnica e de docência 

na Universidade Aberta. O último bloco, à semelhança da E1, é dedicado ao encerramento 

da entrevista. 

Já na Etapa II, as entrevistas realizadas foram duas: E2 – entrevista estruturada (Anexo 

H) sobre aspetos de usabilidade do editor gráfico CADMOS e E3 - entrevista semi-esturturada 

(Anexo L) para uma melhor compreensão das perceções, atitudes e expectativas dos 

participantes no uso do CADMOS.  

A entrevista E2, com um formato mais estruturado, ainda que admitindo respostas 

abertas dos entrevistados, caso pretendessem acrescentar alguma informação que 

considerassem relevante para além das opções de resposta disponíveis, é composta por 

dezasseis questões e tinha como principal objetivo conhecer a experiência de uso da 

ferramenta tecnológica CADMOS pelos participantes. As questões que compõe o instrumento 

procuram escurtinar as dificuldades sentidas no manuseamento do CADMOS e na realização 

de modelações de objetos de aprendizagem, e identificar o nível de satisfação dos 

participantes face às funcionalidades do CADMOS. 

A entrevista E3, semi-estruturada, tinha como objetivo conhecer e aprofundar a 

experiência dos docentes no uso da IMS-LD para especificação de objetos de aprendizagem, 

com recurso ao editor gráfico CADMOS. A E3 serviu como complemento à entrevista E2, 

sendo composta por quatro blocos. O primeiro, referente à experiência de planear com 

ferramentas tecnológicas, pretende aferir as expectativas e satisfação do docente 

relativamente ao uso do CADMOS para planear, quer naquele primeiro contacto quer na 

integração de uma ferramenta semelhante na sua rotina didática. O segundo bloco de 
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questões propõe refletir sobre os problemas encontrados e as dificuldades sentidas no uso 

do CADMOS e escrutinar a possível origem dessas barreiras. No bloco seguinte abre-se um 

espaço para sugestões de melhoria à ferramenta com base na experiência de uso da mesma, 

quer ao nível da usabilidade como ao nível concetual. O último bloco da entrevista dedica-se 

ao encerramento e término da mesma. 

Na preparação e início das entrevistas, os respetivos participantes foram devidamente 

informados dos objetivos das mesmas, foi-lhes garantido anonimato de participação e todos 

se disponibilizaram a participar de forma livre e consentida. 

Os dados provenientes das entrevistas foram recolhidos através da gravação de áudio, 

com consentimento de todos os intervenientes. Na E1 o áudio foi gravado pelo computador 

em que se realizou a sessão Skype, e nas E2 e E3 o computador usado foi aquele que serviu 

como instrumento para a realização das atividades com a ferramenta. Optou-se por esta 

tecnologia de gravação por dois motivos: 1) o gravador já havia sido utilizado noutras 

situações e comprovou-se uma boa qualidade de som da gravação; 2) a proximidade do 

gravador às vozes dos intervenientes era garantida - na sessão Skype o som era emitido pelas 

colunas do próprio computador, localizado próximo ao microfone de gravação e nas sessões 

de trabalho na Etapa II o computador usado na gravação estava próximo ao participante pelo 

uso que este fez dele para a realização das atividades pedidas.  

As entrevistas foram posteriormente analisadas através de técnica de Análise do 

Conteúdo proposta por Amado (2014) (Anexos B a D, F, I e J, M e N). 

 

3.4.3.2 Observação 

Observar é uma atividade intrínseca ao ser humano, que lhe permite adquirir maior 

consciência da realidade que o rodeia, complementando os dados transmitidos pelos 

restantes sentidos como a audição, o olfato, o tato e o paladar. Ao observar efetuamos 

registos de comportamentos e atitudes e de acontecimentos, inseridos no contexto em que 

têm lugar, sem alterar a naturalidade e espontaneidade que lhes confere características 

únicas e irrepetíveis (Sousa, 2009). 

O observador/investigador recolhe dados in loco de uma situação ou acontecimento, 

examinando na primeira pessoa o que acontece, sem estar dependente de dados indiretos. 

Tal como afirma Robson (2002), o que os sujeitos fazem difere do que eles dizem fazer. E a 

observação constitui uma forma de verificar a realidade de forma independente, atualizada e 

credível, refutando o estático, o esperado e o garantido (Cooper & Schindler, 2001). 
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Factos, eventos, comportamentos (verbais e não-verbais) ou qualidades podem todos 

ser objeto de observação, seja em ambiente natural ou artificial. 

Dependendo do grau de estruturação da atividade de observar, esta pode dizer-se mais 

ou menos subjetiva. Cohen, Manion e Morrison (2007) distinguem três tipos de observação 

em investigação, classificando-as em não-estruturadas, semi-estruturadas ou altamente 

estruturadas. 

Uma observação não-estruturada caracteriza-se por carecer de um plano pré-definido 

de ação, não se conhecendo de antemão o que se pretende observar. O observador age 

livremente, observando uma situação e absorvendo tudo o que lhe é apresentado, o que lhe 

permite produzir uma descrição mais rica da realidade, a qual é posteriormente analisada, 

decidindo-se o seu valor e significado para a investigação. 

Uma observação semi-estruturada tem pré-definidos aspetos base a observar, 

estando sujeita a uma espécie de protocolo de observação. Contudo, toda a informação 

observável, mesmo aquela que não se insere nos aspetos definidos à prióri mas que os 

poderá complementar é recolhida, ainda que de forma menos predeterminada e sistemática. 

Estes dois tipos de observação não testam hipóteses definidas à partida, elas sugerem 

uma explicação para o objeto de observação com base em hipóteses geradas após análise 

dos dados resultantes da recolha efetuada. 

A observação estruturada tem definido à partida o objeto de observação, focando nele 

a atenção e beneficiando das categorias de observação elaboradas antecipadamente. Segue 

um protocolo de observação elaborado para os objetivos pretendidos, onde a(s) hipótese(s) 

são o ponto de partida, servindo os dados observados para confirmar ou refutar essas 

hipóteses. 

Flick (1998) sugere uma diferente caracterização do tipo de observação, baseando-se 

em cinco dimensões, nomeadamente: 

▪ Observação estruturada, sistemática e quantitativa versus observação não 

estruturada, não sistemática e qualitativa; 

▪ Observação participante versus observação não-participante; 

▪ Observação explícita versus observação encoberta/camuflada; 

▪ Observação em ambientes naturais versus observação em ambientes não-naturais 

ou artificiais; 

▪ Auto-observação versus observação de outros. 
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Por sua vez, Cooper e Schindler (2001) propõem apenas três dimensões para o mesmo 

propósito: 

▪ Observação direta (com presença do observador) versus observação indireta 

(através da gravação com tecnologia apropriada); 

▪ Observação com conhecimento da presença do observador versus observação sem 

conhecimento da presença do observador versus observador presente, mas oculto 

ou parcialmente oculto (visível, mas o seu papel é desconhecido); 

▪ O papel do observador – participante ou não participante. 

Como podemos comprovar são várias as propostas de caracterização e definição dos 

diferentes tipos de observação, ainda que de uma forma geral, todas se baseiem em dois 

aspetos centrais: o papel do observador e a distância do observador para a situação ou o(s) 

sujeito(s). 

Na observação participante o observador vive a situação, devendo estabelecer 

progressivamente laços de confiança com os sujeitos presentes e envolvidos na mesma. As 

relações interpessoais desempenham um papel fulcral, podendo exercer influência direta 

sobre a quantidade e qualidade da informação recolhida. Esta é uma técnica de observação 

considerada como interativa, pelas trocas que acontecem entre investigador e sujeitos da 

situação, numa envolvência permanente com diferentes tipos de fontes de dados (Murchison, 

2010).  

A observação participante é vantajosa no estudo de pequenos grupos ou de 

acontecimentos com curta duração temporal, onde o interesse do investigador será recolher 

informação detalhada e descritiva sobre o que acontece. 

De acordo com LeCompte e Preissle (1993, cit. Por Cohen, Manion & Morrison, 2007) 

o grau de envolvimento e participação do observador participante pode distinguir-se em três 

tipos:  

▪ Participante Total – envolve-se no grupo que se encontra a ser observado, assumindo 

um papel central no mesmo, sem muitas vezes se identificar como investigador. O grupo 

normalmente não tem conhecimento de que está a ser observado; 

▪ Participante Observador – à semelhança do Participante Total, envolve-se no grupo 

em observação declaradamente como observador, apenas com intuito de recolher dados para 

a investigação; 
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▪ Observador Participante – tal como o Participante Observador é reconhecido pelo 

grupo enquanto tal, mantendo-se, no entanto, mais afastado das atividades sociais do grupo 

observado, não participando nas mesmas. A atividade de observação é realizada a distância. 

Independentemente do grau de envolvimento do observador participante, a observação 

exige que o mesmo permaneça junto dos observados durante um período substancial de 

tempo, o necessário para que a sua presença deixe de induzir efeitos reativos no 

comportamento do(s) sujeito(s). Durante o tempo de contacto o observador deverá fazer 

registo de todos os elementos que conferem singularidade àquele momento único. 

As formas de registo podem assumir diferentes formatos, desde o verbal (texto ou oral), 

à captação de imagem, áudio ou vídeo, e fazer uso das mais diversas ferramentas para o 

conseguir, sejam elas tecnológicas ou não. Contudo, no seu cerne todas focam os seguintes 

elementos propostos por Spradley (1980, cit. por Cohen, Manion & Morrison, 2007): 

▪ Espaço: aspetos físicos; 

▪ Atores: sujeitos envolvidos na situação; 

▪ Atividades: conjunto de atos que têm, lugar na situação; 

▪ Objetos: artefactos e objetos físicos presentes; 

▪ Atos: ações específicas dos sujeitos; 

▪ Eventos: conjunto de atividades que ocorrem; 

▪ Tempo: sequência de atos, atividades e eventos que ocorrem durante a 

observação; 

▪ Objetivos: o que os sujeitos tentam alcançar; 

▪ Sentimentos: o que os sujeitos sentem e a forma como o expressam. 

Assim, quando se planeia uma observação, devemos considerar aspetos como: a) onde, 

quando, como e o que observar; b) grau de estruturação necessária para a observação; c) 

Duração do período de observação; d) contexto da observação (p.ex. reunião, aula, festival, 

etc.; e) natureza da observação (estruturada, semi-estruturada, etc.); f) papel do observador 

(grau de envolvimento na situação e com o grupo), entre vários outros aspetos falados 

anteriormente e que podem condicionar de forma positiva ou negativa o resultado da 

observação. 

No trabalho que aqui apresentamos a investigadora assumiu o papel de observadora 

participante nas atividades de planeamento com o CADMOS pelos docentes convidados a 

participar no estudo. Isto porque, ainda que justificada a sua presença enquanto observadora 

para recolha de dados, a investigadora não participou nos processos realizados pelos 

participantes na investigação. A decisão sobre o tipo de observação a realizar prendeu-se 
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com os objetivos do plano de trabalho previsto para esta Etapa II e que eram 1) identificar 

potencialidades da IMS-LD através do CADMOS, enquanto ferramenta de planeamento 

didático (saber se o CADMOS oferece todos os elementos necessários à execução de 

planeamentos de forma simples e fácil); 2) identificar o nível de aplicabilidade da ferramenta 

para a criação de planeamentos didáticos no ensino superior; 3) analisar a usabilidade da 

ferramenta de autoria CADMOS para utilizadores não técnicos (saber se os docentes 

consideram a interface e funções da ferramenta acessíveis para indivíduos com nível básico 

de conhecimentos informáticos e conhecer o nível de satisfação dos docentes para com a 

ferramenta). Neste sentido, a observação realizada foi estruturada, tendo-se elaborado um 

protocolo de observação (Anexo G) prévio, com objetivos de observação estabelecidos à 

priori. Os resultados desta observação são apresentados à frente, no Capítulo IV - Resultados. 

 

3.4.3.3 Recolha documental 

Documentos são produtos sociais, resultantes da interação entre pessoas e/ou destas 

com o mundo. Constituem ferramentas que salientam aspetos singulares do problema em 

estudo, inseridos em contextos próprios, pelo que não devem ser analisados 

independentemente de todos os fatores que os enquadraram e que com eles definem o 

problema (Prior, 2003). 

Os documentos podem apresentar-se em diferentes formatos, como texto, imagem, 

áudio ou vídeo: notas de campo; diários; jornais ou artigos de jornal; gravações; 

(auto)biografias; tabelas; documentos técnicos; amostras de trabalho prático; emails ou 

memorandos; relatórios ou estatísticas; correspondência escrita; planos e projetos; panfletos; 

anúncios; arquivos; histórias; crónicas; fotografias e artefactos; conversas e discursos; 

documentos políticos; livros, entre outros (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Ainda de acordo com Cohen, Manion e Morrison (2007), as fontes documentais, 

independentemente do formato em que se apresentem, podem dividir-se em duas categorias:  

1) Fontes Primárias: fontes originais relacionadas com a investigação, com uma 

relação física direta com o problema de investigação, capazes de transmitir 

impressões em primeira-mão acerca do mesmo. Aqui estão incluídos testemunhos 

escritos ou orais, bem como o próprio participante. 

2) Fontes Secundárias: fontes indiretas, não originais, sem relação física com o 

problema sob investigação. Estas fontes resultam muitas vezes de transmissão de 

informação entre sujeitos. 
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Dadas as características de cada tipo de fonte documental, as fontes primárias devem 

ser preferidas para investigação, por serem mais credíveis. Contudo, as fontes secundárias 

não perdem a devida importância, pois podem contribuir de forma significativa para a validade 

da investigação, complementando as fontes primárias. 

Neste estudo, a recolha documental teve lugar na Etapa I e na Etapa II e deu-se sobre: 

▪ Processo de produção de especificações no CADMOS (pela investigadora na Etapa 

I e pelos participantes na Etapa II); 

▪ Verbalização ocorrida durante o processo de produção de especificações pelos 

participantes na Etapa II. 

O estudo que aqui apresentamos resulta de uma compilação de dados de diferentes 

géneses, desde as entrevistas, passando por dados de observação e recolha documental em 

formatos de áudio e vídeo (gravação de tela do computador). Todos eles, pode dizer-se serem 

de natureza primária, uma vez que foram recolhidos juntos dos próprios participantes na ação. 

Depois de recolhidos os dados, procedeu-se à análise dos mesmos, processo que 

descrevemos em seguida. 

 

3.4.4 Tratamento dos dados 

Os dados provenientes de métodos e técnicas qualitativos, denominados por Neri de 

Souza (2014) como não numéricos e não estruturados, necessitam ser analisados de forma 

diferentes dos dados numéricos e estruturados, provenientes de métodos de recolha 

quantitativos. Estes dados podem ser de diferentes tipos e assumir diferentes formas de 

apresentação. Os dados provenientes de entrevistas, observação participante e recolha 

documental inserem-se neste tipo. 

A análise de dados de cariz qualitativo constitui uma técnica de organização e análise 

de comunicações, verbais ou não verbais, que explora os dados recolhidos e procura 

organizá-los, categorizando-os em estruturas que auxiliem a compreensão do significado de 

cada um. Centra-se na qualificação das vivências do sujeito e nas suas perceções sobre 

determinado objeto e fenómenos (Cavalcante, Calixto & Pinheiro, 2014). 

Este tipo de análise de dados popularizou-se com a proposta apresentada em 1977, 

por Bardin. O autor salienta a necessidade de garantir o rigor necessário na condução do 

processo de análise, transpondo incertezas e fazendo uma utilização completa e correta das 

etapas de análise. 
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Na sua proposta, Bardin (2010) divide o processo de análise em três etapas 

fundamentais: 1) pré-análise; 2) exploração do material; e 3) tratamento dos resultados (da 

Etapa II), inferência e interpretação. 

A etapa de pré-análise foca-se na operacionalização dos dados através da 

organização dos mesmos pelo estabelecimento de indicadores de interpretação da 

informação, com intuito de sistematizar ideias preliminares provenientes do quadro referencial 

teórico. Esta etapa sustenta-se num protocolo que se inicia com uma Leitura flutuante, o 

primeiro momento de contato com os dados recolhidos, para identificação e entendimento dos 

mesmos, a qual é procedida da Escolha dos dados que constituirão o material a analisar, e 

que consiste na definição do corpus de análise. Esta leitura possibilita a Formulação das 

hipóteses e dos objetivos e a Elaboração de indicadores que permitirão interpretar o material 

recolhido, através do recorte de excertos dos dados (Bardin, 2010). 

O autor salienta que a constituição do corpus de análise implica muitas vezes 

escolhas, seleções, devendo o processo respeitar algumas regras como: 

▪ Regra da exaustividade – os elementos do corpus de análise devem integrá-lo sempre, 

não devendo ser excluídos por qualquer motivo que não seja justificável no plano do rigor; 

▪ Regra da representatividade – o corpus pode constituir apenas uma amostra do 

universo de análise desde que esta seja representativa do mesmo; 

▪ Regra da homogeneidade – os dados devem ser homogéneos, obedecendo a critérios 

precisos de escolha e seleção; 

▪ Regra da pertinência – os dados devem ser adequados, enquanto fonte de informação, 

ao objetivo de análise. 

A segunda etapa da técnica de análise de dados proposta por Bardin, é dedicada à 

exploração do material. Nesta etapa os dados são codificados, tendo-se por unidade de 

análise os recortes efetuados na etapa anterior. É também aqui que se definem as regras de 

análise para categorização dos códigos. 

O trabalho deverá prosseguir na última etapa com o tratamento dos resultados da Etapa 

II, inferência e interpretação dos mesmos, através de uma análise reflexiva e crítica. 

A Figura 12 sintetiza de forma esquemática o método de Bardin, que acabamos de 

descrever. 
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Figura 12: Etapas da análise de dados segundo Bardin (2010, p.102). 

Saldaña (2009) traz para a ribalta o processo de codificação, enfatizando que este é um 

dos caminhos possíveis para a análise de dados não numéricos e não estruturados, mas não 

o único, pois como afirmam Vosgerau, Pocrifka e Simonian (2016, p.792) “para o autor todo 

o processo sempre está relacionado ao campo de pesquisa, as opções ontológico‐

epistemológicas, as teóricas e os recortes conceituais”. 

Para Saldaña (2013), na análise de dados de cariz qualitativo, um código é um construto 

gerado pelo investigador que simboliza ou "traduz" dados, e assim atribui significado 

interpretado a cada dado individual para proposições posteriores de deteção de padrões, 

categorização, afirmação ou desenvolvimento de proposições, construção teórica e outros 

processos analíticos (Figura 13).  

Um código pode ser representado através de uma palavra ou uma curta frase que atribui 

simbolicamente um atributo sumativo, saliente, de captura de essência e/ou evocativo para 

uma porção de dados de linguagem ou visual (Saldaña, 2009). 
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Figura 13: Estrutura do processo de análise de conteúdo - da codificação à construção de 

conhecimento (Saldaña, 2013) 

A proposta de Saldaña foca-se na asserção de dois ciclos de codificação, sendo que 

apenas o primeiro acontece obrigatoriamente. O processo de análise dos dados começa pela 

pré-codificação, ou seja, pela leitura, análise e reflexão sobre os dados, evidenciando todos 

os indícios que merecem especial atenção enquanto chaves de evidência. A partir da pré-

codificação inicia-se a etapa de Memos (Memórias Analíticas), a qual consiste no 

questionamento, análise pessoal e teórica do material destacado na pré-codificação. 

É então que se inicia o primeiro ciclo de codificação, que consiste em processos que 

têm lugar durante a codificação dos dados, os quais se dividem em 6 métodos, cada um 

composto por diferentes técnicas de codificação: 

1) Métodos exploratórios: tal como a designação indica, este tipo de métodos é 

exploratório, consistindo em atribuições preliminares aos códigos antes da 

concretização de processos de refinamento dos mesmos serem desenvolvidos. São 

o ponto de partida do processo de codificação, podendo mesmo ter lugar antes de 

iniciar o primeiro ciclo de codificação. 
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a) Codificação holística; 

b) Codificação provisória; 

c) Codificação de hipóteses. 

2) Método gramatical: refere-se não à gramática ou à linguagem, mas aos princípios 

gramaticais básicos das técnicas de codificação (Saldaña, 2013). 

Este aumenta a organização, detalhe e textura dos dados qualitativos (Neri de 

Souza, 2014). 

d) Codificação por atributo; 

e) Codificação por magnitude; 

f) Subcodificação; 

g) Codificação simultânea. 

3) Método elementar: abordagem primária de análise (codificação) de dados. Filtros 

básicos, mas focados para a revisão do corpus. Permitem construir um fundamento 

para futuros ciclos de codificação (Saldaña, 2013). 

h) Codificação estrutural; 

i) Codificação descritiva; 

j) Codificação literal; 

k) Codificação de processo; 

l) Codificação inicial. 

4) Método afetivo: investiga qualidades subjetivas da experiência humana, como as 

emoções, valores, conflitos, julgamentos e outras qualidades (Saldaña, 2013). 

m) Codificação de emoções; 

n) Codificação de valores; 

o) Codificação de versos; 

p) Codificação de avaliação. 

5) Método literário e de linguagem: toma emprestado os princípios das abordagens 

estabelecidas para a análise da literatura e de comunicação (Saldaña, 2013). 

q) Codificação dramatúrgica; 

r) Codificação de motivo; 

s) Codificação de narrativa; 

t) Codificação de diálogos. 

6) Método procedimental: métodos descritivos, que consistem em pré-estabelecer 

sistemas de codificação ou formas muito específicas de analisar os dados (Saldaña, 

2013). 

u) Codificação de protocolos; 

v) Esboços de materiais culturais; 
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w) Codificação de domínios e taxonomias; 

x) Codificação de causalidade. 

Um ciclo intermédio, de transição entre o primeiro e o segundo caracteriza-se pelo tipo 

de codificação eclética. 

O segundo ciclo de codificação proposto por Saldaña (2009), requer do investigador 

competências analíticas como “classificar”, “priorizar”, “integrar”, “sintetizar”, “abstrair”, 

“concetualizar” e “construir teoria/conhecimento” (Saldaña, 2013). Este ciclo abarca 

codificações do tipo: 

aa) Codificação de padrões; 

bb) Codificação focada; 

cc) Codificação axial; 

dd) Codificação teórica; 

ee) Codificação elaborativa; 

ff) Codificação longitudinal. 

O processo de codificação é posteriormente alvo de um refinamento, caracterizado por 

processos de comparação de dados, de dados com códigos, de códigos com códigos, de 

códigos com categorias, de categorias com categorias e, retomando o elemento base, a 

comparação de categorias com os dados. Este processo é iterativo até que se esgotem as 

possibilidades de refinamento ou que se considere ter atingido um resultado satisfatório que 

possibilite responder às questões de partida (Saldaña, 2013). 

Vosgerau, Pocrifka e Simonian (2016) apresentam uma análise comparativa das 

propostas de Bardin e de Saldaña (Tabela 8), e através da qual podemos identificar as 

principais diferenças entre elas. 

Tabela 8: Análise comparativa das propostas de Bardin e Saldaña (adaptado de Vosgerau, Pocrifka & 

Simonian, 2016, p.793). 

Autores Bardin Saldaña 

Ano 1977 2009 

Etapas 1. Pré-análise. 

2. Exploração do material. 

3. Tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 

1. Pré-codificação. 

2. Anotações preliminares. 

3. Memos analíticas. 

4. Primeiro ciclo de codificação. 

5. Segundo ciclo de codificação (pode ou não 

ocorrer). 

Ordem 

das 

etapas 

É necessária a sequência ordenada das 

etapas. 

Não é condição obrigatória. Depende do 

objetivo a alcançar na análise, do recorte 

teórico, ontológico, epistemológico e concetual 

da investigação. 
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Ciclos 1. Textual. 

2. Concetual. 

1. Primeiro ciclo com 24 possibilidades de 

codificação. 

2. Ciclo de transição. 

3. Segundo ciclo com 6 possibilidades de 

codificação. 

 

Amado (2014, p.300) apresenta-nos a técnica de Análise de Conteúdo, “por ser uma 

técnica flexível e adaptável às estratégias e técnicas de recolha de dados (…) e por ser uma 

técnica que aposta claramente na possibilidade de fazer inferências interpretativas a partir 

dos conteúdos expressos (…) uma técnica central, básica mas metódica e exigente, ao dispor 

das mais diversas orientações analíticas e interpretativas (…), cuja diferenciação depende 

sobretudo daquilo que se procura em especial, ou, ainda, dos conteúdos que são privilegiados 

na análise entre muitos outros disponíveis no acervo dos dados”. 

À semelhança das propostas de Bardin e Saldaña, a técnica de análise de conteúdo 

apresentada por Amado sustenta-se na categorização e codificação dos dados recolhidos, 

através da seguinte sequência de passos: 

1. Definição do problema e dos objetivos do trabalho; 

2. Explicitação de um quadro de referência teórico; 

3. Construção de um corpus documental; 

4. Leitura atenta e ativa; 

5. Formulação de hipóteses; 

6. Categorização. 

A categorização dos dados é uma etapa da análise que se divide em duas fases 

preliminares:  

a) Escolha do tipo de procedimento – fechado (o sistema de categorias é definido à 

priori, com base no enquadramento teórico resultante da revisão de literatura), aberto (o 

sistema de categorias é induzido a partir da análise, ainda que subordinado ao 

enquadramento teórico) ou misto (resultante da mistura dos dois métodos anterior, quando o 

investigador combina sistemas de categoria prévias com categorias que ele próprio cria 

indutivamente a partir dos dados); 

b) Determinação das unidades de contexto, registo e contagem prende-se com a 

tomada de decisões relativas àquilo que se considera a unidade de contexto (extensão dos 

documentos dentro da qual se vai apreender o significado exato da unidade de registo, sem 

que se deixem revelar as opiniões, atitudes e preocupações dos atores), a unidade de registo 

ou significação (segmento de conteúdo mínimo que é tomado em atenção na análise, como 
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uma palavra, uma proposição, um tema ou um acontecimento) e a unidade de contagem ou 

enumeração (o que contar e como contar). 

Tomadas as decisões mencionadas, iniciam-se os procedimentos de recorte e de 

codificação dos dados através da leitura vertical dos mesmos, que são posteriormente 

agrupados em categorias. Num segundo momento, dá-se a codificação dos dados através de 

uma leitura horizontal e comparação das unidades de registo, para um reagrupamento. 

Segundo Amado (2014, pp.335-336), formulação de categorias é um processo que deve 

obedecer a seis regras fundamentais, de modo a garantir a validade interna do sistema 

formalizado e da própria análise: 

1. Exaustividade: o sistema de categorias deve abranger todos os itens relevantes para 

o estudo presentes no corpus; 

2. Exclusividade: uma unidade de registo não deve pertencer a mais que uma 

categoria; 

3. Homogeneidade: um sistema de categorias deve referir-se a um único tipo de 

análise, não se devendo misturar diversos critérios de classificação; 

4. Pertinência: um sistema de categorias deve ser adaptado ao corpus em análise, ao 

problema e aos objetivos da investigação; 

5. Objetividade: a formulação do sistema de categorias deve evitar a subjetividade e 

ambiguidade, de modo que seja entendível e utilizável por diferentes investigadores. 

Para isso, a sua definição deve ser precisa e operatória; 

6. Produtividade: deve oferecer a possibilidade de análises férteis em novas hipóteses 

e permitir avançar para um nível de teorização que vá além da descrição e 

interpretação imediata dos dados. 

Depois de analisados os dados devem ser interpretados e apresentados. A 

apresentação não segue nenhum modelo ou regra específicos, e a fase interpretativa deve 

apoiar-se em todo o trabalho precedente (Amado, 2014). 

A análise de conteúdo é uma técnica que exige ao investigador disciplina, tempo, 

paciência e dedicação. Atualmente existem softwares que auxiliam o processo de organização 

e codificação dos dados, pedindo ao investigador que faça uso da sua imaginação, 

criatividade e intuição na definição do sistema de categorias e na interpretação dos dados. 

Os dados não numerados e não estruturados recolhidos ao longo do plano de 

investigação que apresentamos foram analisados tendo por base a técnica de análise de 

conteúdo proposta por Amado (2014). Esta escolha, em detrimento das outras duas propostas 
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de análise apresentadas, deve-se ao facto de a proposta de Amado, ainda que com muitos 

pontos em comum com a proposta de Bardin, admitir flexibilidade na sequência de tarefas 

para a análise dos dados, contrariamente à de Bardin. Também, a sequência apresentada por 

Amado coaduna-se mais com o procedimento levado a cabo na análise que realizámos, uma 

vez que a formulação do sistema de categorias se sustentou num quadro referencial já 

elaborado como base para o trabalho de investigação, tendo objetivos definidos à priori. 

Dos dados recolhidos durante a investigação, foram alvo de análise de conteúdo os 

dados resultantes quer das entrevistas quer da recolha documental e da observação 

participante. 

 

Entrevistas 

De acordo com Cohen, Manion e Morrison (2007), a análise de entrevistas é um 

processo composto por várias fases: 

1. Gerar unidades naturais de significado; 

2. Classificar, categorizar e ordenar essas unidades de significado; 

3. Estruturar narrativas para descrever o conteúdo da entrevista; 

4. Interpretar os dados da entrevista. 

Os dados de comunicação oral, provenientes das entrevistas realizadas aos docentes, 

foram analisados através da Técnica de Análise de Conteúdo proposta por Amado (2014), 

optando-se por um procedimento aberto para a definição do sistema de categorias. Os 

resultados desta análise encontram-se disponíveis nos anexos B, C, D, F, I, J, M e N. 

 

Recolha documental e observação participante 

Os dados resultantes da recolha documental e da observação participante durante o 

estudo empírico na Etapa II, dedicado à exploração da ferramenta para planear objetos de 

aprendizagem, foram analisados também eles com base na técnica de Amado (2014). 

Os dados recolhidos nesta etapa foram analisados em três dimensões: 

A – Usabilidade; 

B - Capacidade de representação do CADMOS, como ferramenta de 

planeamento. 
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C – Potencialidades do CADMOS para auxiliar na conceção e reconcetualização 

do planeamento em e-learning. 

O procedimento usado na formalização do sistema de categorias foi do tipo aberto, 

sendo o resultado mostrado à frente, no Capítulo IV - Resultados. 

Realizado o enquadramento paradigmático e apresentados os métodos de investigação 

usados no estudo, após a caracterização dos participantes e identificação das técnicas e 

instrumentos de recolha e tratamento dos dados recolhidos, é apresentada a sua análise e 

discussão no capítulo que se segue. 
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Neste capítulo, apresentam-se os resultados da análise dos dados recolhidos ao longo 

do estudo realizado. Os métodos utilizados para a recolha de dados (entrevista, observação 

participante e recolha documental) foram apresentados e descritos no capítulo anterior.  

Neste contexto, para a análise efetuada recorremos a procedimentos de análise de 

conteúdo. A análise das entrevistas teve por base a Técnica de Análise de Conteúdo, proposta 

por Amado (2014) e apresentada no Capítulo III – Desenho do Estudo, e a análise dos dados 

provenientes da observação participante e recolha documental foi efetuada com base em 

categorias de análise, apresentadas e descritas também no Capítulo III, definidas 

especificamente para o processo, com base nos objetivos de observação e de investigação 

definidos, os quais retomamos aqui: 

Objetivo geral: Fomentar o apoio à diversidade e inovação pedagógica através do 

uso das linguagens de modelação com expressividade suficiente na 

representação dos objetos de aprendizagem, para o planeamento didático em e-

learning no ensino superior; 

o qual se decompõe em: 

1) Conhecer as potencialidades da linguagem de especificação IMS-LD enquanto 

possível ferramenta de planeamento didático em e-learning, que permita aos docentes 

representar o processo de conceção de um planeamento de um objeto de aprendizagem, de 

forma simples e entendível, com possibilidades de reutilização e reconfiguração dos objetos 

de aprendizagem produzidos; 

2) Analisar o processo de conversão da especificação do planeamento, usando a 

linguagem IMS-LD, num objeto de aprendizagem na plataforma LMS, no sentido de aferir se 

este processo é viável e eficiente, sem exigências de trabalho manual do docente, resultando 

num produto válido e passível de ser utilizado junto dos alunos; 

3) Identificar que mais-valias, se existirem, trazem as linguagens de modelação para o 

processo de planeamento didático em e-learning, com vista a perceber de que forma poderão 

os docentes dedicar a maior parte do seu tempo de planeamento a questões didáticas, 

ajudando-os a ultrapassar eventuais dificuldades no processo, em detrimento de questões 

técnicas associadas à operacionalização do objeto de aprendizagem no LMS. 

Os resultados são apresentados de seguida, assumindo-se como estrutura para a sua 

apresentação os principais momentos que pautam o processo investigativo, ou seja, as três 

etapas (Etapa 0, I e II) que compuseram o processo investigativo, como está resumido na 

Tabela 7 da secção 3.3.2. 
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Na Etapa 0 os dados recolhidos resultaram da aplicação de entrevistas e os resultados 

foram já apresentados no Capítulo I – Introdução, secção 1.3.1, como forma de caracterização 

e sustentação do problema de investigação, não constando, portanto, neste capítulo IV - 

Resultados. 

A Etapa I caracterizou-se por trabalho individual da investigadora no uso do CADMOS. 

Os dados provenientes deste trabalho são apresentados neste capítulo segundo a ordem de 

trabalhos cumprida, a qual foi estruturada em duas fases: Fase I – Escolha do Editor; Fase II 

– Exploração do CADMOS como ferramenta de planeamento. 

Na Etapa II os dados recolhidos são de diferentes tipos e provenientes de diferentes 

formas de recolha, pelo que a apresentação dos resultados será organizada segundo o tipo 

de dados e pelas dimensões de análise definidas para os mesmos e que deram origem aos 

meta-artefactos 3 e 4: A) Usabilidade; B) Capacidade de representação do CADMOS, como 

ferramenta de planeamento; C) Potencialidades do CADMOS para auxiliar na conceção e 

reconcetualização do planeamento em e-learning. 

 

4.1 Resultados da Etapa I do estudo – Escolha e exploração 

do editor gráfico 

A primeira etapa da investigação propriamente dita teve como objetivo escolher o editor 

gráfico que serviria de base ao trabalho a desenvolver, enquanto objeto de exploração e 

análise, por constituir uma possível resposta ao problema em estudo. Assim, após a 

identificação do editor com o qual iríamos trabalhar, partimos para a exploração do mesmo, 

tentando perceber as funcionalidades oferecidas ao utilizador, as características de 

usabilidade e possibilidades de execução e representação de planeamentos didáticos. 

O trabalho nesta etapa dividiu-se em estudo teórico, baseado em revisão de literatura 

acerca do tema, e em trabalho empírico com o editor, realizado pela investigadora. 

 

4.1.1 Fase I – Escolha do editor 

Através da revisão de literatura realizada para a elaboração da proposta de projeto de 

investigação à FCT, a qual foi inicialmente bastante aberta, focando palavras-chave como 

“representação de processos através de símbolos”, “linguagens de modelação”, “EML”, entre 

outras, chegou-se à conclusão de que as linguagens de modelação (EML) constituem 
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ferramentas concetuais para desenhar objetos de aprendizagem, isto é, para planear. As EML 

apresentam problemas na sua adoção pelos docentes devido a diferentes fatores. Desta 

conclusão resultou a necessidade de identificar a EML que atualmente é vista como a mais 

estável e robusta na representação de objetos de aprendizagem. A IMS-LD surgiu como 

resposta, contemplando ainda aspetos de interoperabilidade, o que se apresentou como uma 

mais-valia acrescida para o problema em análise. 

Depois de selecionada a linguagem, foi tempo de perceber como trabalhar com ela. Na 

literatura são identificadas barreiras para a sua adoção por utilizadores sem conhecimentos 

específicos. Os editores gráficos surgiram no panorama como ferramentas mediadoras para 

uso da linguagem sem necessidade de conhecimentos e competências técnicas, e novamente 

nos vimos face a uma panóplia alargada de ferramentas técnicas possíveis de explorar. 

Neste contexto, foi necessário dar continuidade à revisão de literatura, sobre os temas 

“ferramentas de autoria”, “editores gráficos”, entre outros com estes relacionados, até haver 

afunilamento suficiente que permitisse selecionar os editores que melhor respondiam às 

necessidades sentidas. 

Numa primeira fase, o Open GLM e o CADMOS foram objetos de exploração pela 

investigadora, através da realização de modelações de objetos de aprendizagem. A primeira 

seleção deu-se sobre estes dois editores por apresentarem interfaces gráficas visuais para o 

processo de modelação, baseadas na elaboração de estruturas esquemáticas na 

representação dos elementos constituintes do objeto de aprendizagem e relação entre eles 

(ver secção 2.7 – “Os editores gráficos”).  

Contudo, percebeu-se a necessidade de estabelecer critérios que permitissem 

selecionar “O” editor a explorar, permitindo-nos centrar em apenas um, aquele que melhor 

correspondesse às necessidades e contexto do estudo. Assim, regressando ao ponto de 

partida, o contexto sobre o qual nos encontramos a trabalhar – o ensino superior em Portugal, 

centramo-nos no LMS mais usado nestas instituições de ensino como um dos fatores de 

seleção.  

Isto é, procurámos um editor que, funcionando com base nos princípios da IMS-LD, 

estivesse interligado com o Moodle, o LMS mais usado nas instituições de ensino superior em 

Portugal. Este critério foi complementado com as questões de interoperabilidade da IMS-LD, 

as quais poderiam ser resposta para um dos motivos que conduz ao problema de investigação 

e que identificámos anteriormente, na secção 1.2 do enquadramento teórico neste 

documento: a falta de tempo dos docentes para planear. Despendendo menos tempo na 
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operacionalização do objeto de aprendizagem no LMS, podem dedicar mais tempo ao 

processo de planeamento. Desta forma, o CADMOS passou a objeto da investigação, 

tornando-se alvo de estudo empírico nas fases que se seguem. Para tal, recorreu-se à última 

versão do CADMOS disponível até ao momento de conclusão da investigação que aqui 

apresentamos, a versão 1.9.6.2. 

 

Trabalho empírico 

Depois da identificação do editor CADMOS como objeto deste estudo, iniciou-se o 

trabalho empírico de reconhecimento da ferramenta. Para esta Fase I tivemos como objetivos 

centrais: 

1) Conhecer o modo de funcionamento do CADMOS para a modelação de 

objetos de aprendizagem; 

2) Caracterizar o nível de expressividade do CADMOS na representação do 

planeamento; 

3) Compreender e analisar o processo de operacionalização do produto de 

modelação do planeamento, num objeto de aprendizagem no LMS Moodle. 

 

4.1.1.1 Reconhecimento do modo de funcionamento do CADMOS na 

modelação de um objeto de aprendizagem 

As primeiras tentativas de uso do CADMOS serviram para conhecer a ferramenta, a sua 

apresentação, a sua forma de funcionamento e as suas funcionalidades. 

O CADMOS é uma ferramenta de autoria com uma interface visual simplificada, onde a 

especificação ocorre através de movimentos de “drag and drop” dos elementos para a tela 

dedicada à representação e modelação do objeto de aprendizagem, e do preenchimento dos 

metadados relativos ao objeto, às tarefas e aos recursos. Passamos de seguida à 

apresentação do CADMOS e das funcionalidades que este disponibiliza para a criação de 

especificações. Para o efeito recorreremos a imagens dos diferentes ecrãs da ferramenta, de 

modo a ilustrar o processo de modelação. 

Ao iniciar uma especificação o CADMOS oferece ao utilizador a possibilidade de criar 

uma especificação ou abrir uma já existente, ou seja, iniciar o processo a partir de uma folha 
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em branco ou optar pela adoção de modelos de especificação, baseados em estratégias de 

ensino5, estruturados e prontos a usar, como se pode ver na Figura 14. 

 

Figura 14: Ecrã de início de uma especificação no CADMOS. 

Optando por iniciar a especificação a partir de um dos modelos disponíveis, os modelos 

concetual e de fluxo surgem já com a representação dos elementos que definem a ação, como 

no exemplo visível na Figura 15 e na Figura 16.  

 

                                                
5 No CADMOS estes modelos prontos a usar são denominados por “learning strategy”. Contudo, na prática o que os modelos 
representam são estratégias de ensino, onde o professor tem um papel ativo e a sua ação é central na construção de 
conhecimento. 
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Figura 15: Modelo concetual de um exemplo de um modelo pré-definido do CADMOS. 

 

Figura 16: Modelo de fluxo de um exemplo de um modelo pré-definido do CADMOS. 
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Contudo, os metadados do objeto de aprendizagem (Figura 17 e Figura 18), encontram-

se por completar, tarefa que deve ser complementada pelo responsável pela especificação, 

através do preenchimento dos campos que vão surgindo gradualmente nos ecrãs sucessivos, 

até ao aparecimento do ecrã do modelo concetual. O mesmo acontece com os metadados 

das tarefas6 (Figura 19 e Figura 20) e dos recursos (Figura 21). 

 

Figura 17: Ecrã de preenchimento dos metadados do objeto de aprendizagem, no CADMOS. 

                                                
6 No CADMOS as tarefas (algo que se solicita para fazer) são denominadas de “atividades” – Activities (o que se faz como 
resposta a uma solicitação). No presente trabalho temos vindo a usar o termo “tarefa”, inclusive na definição das instancias 
fundamentais de um objeto de aprendizagem, pelo que o continuaremos a fazer até ao fim do documento. 
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Figura 18: Ecrã de definição dos pré-requisitos e atores do objeto de aprendizagem, no CADMOS. 

 

Figura 19: Ecrã de preenchimento dos metadados da tarefa composta, no CADMOS. 
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Figura 20: Ecrã de preenchimento dos metadados da tarefa simples, no CADMOS. 

 

Figura 21: Ecrã de preenchimento dos metadados do recurso, no CADMOS. 

No modelo concetual do CADMOS, é possível identificar as tarefas como simples ou 

compostas. As compostas são aquelas que são divididas em sub-tarefas, pelo menos duas, 

realizadas pelo mesmo ator ou grupo de atores, para um objetivo comum. As tarefas 

compostas são representadas por uma pasta amarela e as tarefas simples por folhas de fundo 

branco. Os recursos são representados por peças de puzzle (Figura 22). 
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Na visão do modelo concetual (Figura 22) podemos ver como as tarefas estão 

conectadas com os recursos. 

 

Figura 22: Modelo concetual de um objeto de aprendizagem no CADMOS. 

O modelo de fluxo (Figura 23) oferece a leitura da dinâmica imposta ao objeto de 

aprendizagem, permitindo-nos ter informações diferentes, mas complementares ao modelo 

concetual. Através do modelo de fluxo podemos perceber qual o ator que realiza determinada 

tarefa. É possível perceber quantos e quem são os atores envolvidos na ação, e ter uma 

panorâmica do fluxo de tarefas, como elas se desdobram ao longo do tempo, organizando-as 

por fases. No modelo de fluxo as tarefas compostas encontram-se agrupadas em caixas, 

como evidência de que estão relacionadas. É também neste modelo que se torna possível a 

atribuição de regras às tarefas (Escolha do utilizador, Limite de tempo e Condição de 

contagem).  

A junção da informação proveniente dos dois modelos resulta num quadro bastante 

completo da dinâmica do objeto de aprendizagem. Toda a especificação se inicia pelo modelo 

concetual, originando-se a partir deste o modelo de fluxo, com a representação dos elementos 

que constituem o objeto de aprendizagem criados no modelo concetual. Assim, é possivel 

atribuir novas dimensões ao objeto de aprendizagem, através do modelo de fluxo, referentes 

a como fazer a distribuição e orquestração temporal das tarefas dos diferentes atores, atribuir 

Tarefa 

composta 

Tarefa 

simples 

Recurso 
Menu de 

funções 
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regras ou adicionar comentários à dinâmica representada. Estes novos atributos criados no 

modelo de fluxo não influenciam o modelo concetual. Já as alterações produzidas no modelo 

concetual são incorporadas no modelo de fluxo, resultando na sua reformulação. Neste 

contexto, a complementariedade dos dois modelos obriga a trabalho específico em cada um 

deles, para que a modelação do objeto de aprendizagem seja o mais completa possível. Esta 

interação entre os dois modelos é explicada em detalhe na secção 2.7, na parte dedicada à 

descrição do CADMOS. 

 

Figura 23: Modelo de fluxo de um objeto de aprendizagem no CADMOS. 

Depois de terminada a especificação é possível obter uma pré-visualização do resultado 

deste processo quando importado e operacionalizado no Moodle, clicando na opção Moodle 

Preview (Figura 23). 

O CADMOS apresenta uma lista de recursos que se coadunam com os recursos dos 

Moodle, como apresentado na Tabela 9: 
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Tabela 9: Correspondência entre recursos no CADMOS e recursos no Moodle. 

Recurso no 
CADMOS 

 Recurso/ 
atividade no 

Moodle 

Hipertexto URL 

Audio  
Ficheiro 

Video 

Avaliação 
(assessment) 

Tarefa 
(teste, 

submissão de 
tarefas,…) 

Fórum Fórum 

Quiz Quiz 

Wiki Wiki 

Poll Votação 

Chat Chat 

 

 

Os elementos do modelo concetual do objeto de aprendizagem convertem-se no 

Moodle, de acordo com as correspondências apresentadas na Tabela 10: 

Tabela 10: Forma de conversão das instancias representadas no modelo concetual do CADMOS, no 

Moodle. 

Objeto no 
CADMOS 

 Objeto no 
Moodle 

Fase  Tópico 

Atividade 
Composta 

 Etiqueta / 
Rótulo 

Tarefa  Recurso ou 
atividade  
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4.1.1.2 Exploração das funcionalidades do CADMOS na modelação e 

operacionalização de objetos de aprendizagem 

Conhecidas as funcionalidades do CADMOS e modo de operar a ferramenta, era 

premente saber se o CADMOS permitia elaborar um planeamento de um objeto de 

aprendizagem, dado que este é o aspeto central da formulação do problema de investigação 

e o aspeto chave que permitia dar continuidade ao estudo na Etapa II, com o editor. 

Assim, tendo como ponto de partida o cruzamento dos pressupostos e elementos 

constituintes da IMS-LD (objetivos de aprendizagem, pré-requisitos, contexto, tarefas e 

atores) com os aspetos definidores de um planeamento, partimos para a realização de 

tentativas de especificação de objetos de aprendizagem.  

Os objetos de aprendizagem usados foram selecionados de entre os que tinham sido 

facultados pelos participantes no estudo e de uma coletânea de exemplos recolhidos durante 

o trabalho da investigadora enquanto consultora pedagógica na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. Este processo de seleção baseou-se no grau de complexidade de cada 

um, avaliado pelo número de tarefas e de recursos (externos e internos ao Moodle) que os 

compõem e o entrosamento entre estes. 

É de salientar que a estruturação dos objetos varia claramente de docente para docente, 

influenciando a complexidade que lhes está implícita, encontrando-se maior riqueza nos 

objetos de aprendizagem fornecidos pelos docentes P1 e P2. Acreditamos que a prática e 

experiência de lecionação em e-learning e a distância, que lhes confere maiores 

competências tecnológicas, associada à existência de um modelo pedagógico institucional 

que norteia as práticas docentes neste âmbito, leva a que estes dois participantes tenham 

maior facilidade na preparação de objetos de aprendizagem variados e com maior 

complexidade estrutural e didática. 

As especificações realizadas nesta fase tiveram ainda o intuito de conhecer a forma de 

funcionamento do CADMOS e identificar potenciais barreiras ao trabalho empírico previsto 

concretizar com os docentes na Etapa II. 

Tal como já referimos, a Fase I desta primeira etapa dividiu-se em dois momentos 

centrais (Figura 9), com objetivos delineados à priori: 

▪ Momento 1: Verificar se o editor gráfico permite especificar todos os aspetos 

que caracterizam o objeto de aprendizagem; 
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▪ Momento 2: Verificar se o resultado da operacionalização automática do 

produto de especificação no LMS é similar ao original. 

De seguida apresentaremos um exemplo das tentativas de especificação realizadas, 

aquela em que consideramos ter alcançado as conclusões necessárias face aos objetivos 

delineados, e que nos permitiu prosseguir no plano de estudo delineado. Todas as que lhe 

antecederam respeitaram um procedimento semelhante, variando na complexidade do objeto 

de aprendizagem a representar. 

 

Momento 1 – Modelação do objeto de aprendizagem no CADMOS para análise 

da expressividade da ferramenta 

As tarefas de trabalho empírico no Momento 1 deram-se pela seguinte ordem 

sequencial: 1) escolha do objeto de aprendizagem; 2) análise detalhada do objeto e 

desdobramento do mesmo, para identificação das suas partes constituintes; 3) tentativa de 

modelação do objeto de aprendizagem no CADMOS. 

No Momento 1, de análise ao nível de expressividade do CADMOS, selecionou-se um 

objeto de aprendizagem de uma unidade curricular do curso de Engenharia Informática da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, já criada no LMS da instituição. O objeto de 

aprendizagem é parte da componente online da unidade curricular, disponibilizada no Moodle 

da instituição, como complemento às aulas presenciais. 

O objeto de aprendizagem contava com dois atores – o aluno e o professor, e consistia 

na seguinte sequência de tarefas a realizar pelos alunos: 

1) fazer a leitura de parte de uma referência bibliográfica recomendada e de suporte ao 

tema, sendo que esta havia sido disponibilizada em formato digital previamente;  

2) estudo dos diapositivos sobre o tema, de suporte à aula, inseridos no Moodle;  

3) aceder um URL para download de uma ferramenta de análise do protocolo HTTP 

para o browser Firefox, também disponibilizado no Moodle;  

4) analisar o documento em formato .pdf com a descrição das tarefas a realizar pelos 

alunos, também facultado no Moodle; 

5) consultar no Moodle a wiki “Lista de páginas de tarefas” e registar nela o endereço 

do sítio Web que vai utilizar (não podia utilizar um sítio Web já registado por outro aluno). 
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Cada aluno deverá preencher na lista, nas colunas respetivas, o número de aluno, o seu nome 

e o URL do sítio web que escolheu; 

6) assegurando-se de que está com os painéis de observação de mensagens abertos e 

a registar mensagens HTTP, iniciar a navegação pelo sítio Web escolhido, percorrendo 2 ou 

3 páginas. Era dada a hipótese de experimentar preencher um formulário ou outro tipo de 

ação pela qual tenha curiosidade; 

7) realizar a análise das mensagens geradas, na ficha “Análise das mensagens geradas” 

– ficha disponível no Moodle, na secção “Recursos”; 

8) disponibilizar a ficha completa na wiki “Análise das mensagens geradas”, no Moodle, 

indicando claramente o seu nome e número de aluno. 

Constata-se que o objeto de aprendizagem tem subjacente uma estratégia de ensino 

baseada em estudo de caso. Todas as tarefas identificadas encontram-se descritas segundo 

a sequência de realização, sendo as tarefas 4) a 8) dependentes das anteriores para serem 

executadas. As tarefas 1) e 2) são importantes para levar a cabo as tarefas seguintes, contudo 

podem acontecer ou repetir-se durante o processo de cumprimento das tarefas restantes. 

No Moodle, a sequência de tarefas descrita anteriormente tinha a seguinte configuração 

(Figura 24): 

 

Figura 24: Estrutura do objeto de aprendizagem original no Moodle. 
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Depois do levantamento dos aspetos característicos do objeto de aprendizagem, iniciou-

se a especificação no CADMOS. Os resultados da primeira tentativa apresentam-se na Figura 

25. 

 

Figura 25: Modelação do objeto de aprendizagem com tarefas compostas - modelo concetual e 

modelo de fluxo do CADMOS. 

Nesta primeira tentativa de especificação do objeto de aprendizagem no CADMOS 

estruturamos o objeto de aprendizagem com recurso a tarefas compostas, considerando 

como tais as seguintes: 

• leitura da referência recomendada e estudo dos slides alusivos ao tema. Ambas 

se referem a uma mesma macro tarefa, a de estudar os conteúdos necessários 

à realização da tarefa; 

• produção do relatório e submissão deste na wiki criada para o efeito. 

Como tarefas simples, consideraram-se: 

• aceder ao documento de descrição da tarefa, no qual era descrito o que se 

pretendia do aluno para atingir os objetivos propostos; 

• realizar o download de uma ferramenta de análise do protocolo HTTP para um 

browser especifico através do URL disponibilizado; 
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• identificar a página web que iriam analisar, através de apresentação do respetivo 

URL na wiki criada para tal. 

A Figura 26 mostra a pré-visualização da modelação efetuada, quando operacionalizada 

no Moodle. 

Figura 26: Pré-visualização dos resultados da modelação com tarefas compostas no Moodle, através 

do CADMOS. 

Pode verificar-se que as tarefas especificadas como simples são representadas no 

Moodle como sub-tarefas da tarefa composta que as agregava na especificação, 

representada por uma etiqueta (por exemplo, “Study the subject”). 

As tarefas que têm associados recursos em formato de documento, aparecem 

representadas através do símbolo do formato do documento (“Study the slides” -> Powerpoint; 

“What to do?” -> .pdf; “Produce a report” -> Word). 

As tarefas que envolvam recursos do próprio Moodle, como a wiki, são geradas 

automaticamente e aparecem representadas com o ícone já pré-definido no Moodle para tal 

(por exemplo, wiki “Choose url to analyze”). 

Observando o resultado fornecido pela pré-visualização do CADMOS (Figura 26) e 

comparando-o com a estruturação da tarefa original, no Moodle (Figura 24), denotam-se 

claras diferenças. Nomeadamente, as tarefas simples, agregadas no âmbito de uma tarefa 
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composta, encontram-se estruturalmente representadas como sub-tarefas, indentadas à 

direita, coisa que não acontece na tarefa original. 

Face às diferenças visuais e estruturais encontradas, procedeu-se a uma nova 

modelação, desta vez sem representar as tarefas como compostas, recorrendo somente a 

tarefas simples. A modelação realizada encontra-se representada na Figura 27. 

 

Figura 27: Modelação do objeto de aprendizagem sem tarefas compostas – modelo concetual e modelo 

de fluxo do CADMOS. 

As diferenças entre as duas tentativas de representação do objeto de aprendizagem, 

quer no modelo concetual, quer no modelo de fluxo são evidentes (Figura 25 e Figura 27). As 

diferenças na estruturação das tarefas durante a modelação, conduzem a claras diferenças 

também na operacionalização do produto de modelação no Moodle, como se pode ver por 

comparação das Figura 26 e Figura 28. 
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Figura 28: Pré-visualização dos resultados da modelação sem tarefas compostas no Moodle, através 

do CADMOS. 

Nesta segunda tentativa de modelação, onde todas as tarefas são representadas como 

independentes (simples), obtém-se na pré-visualização do resultado no Moodle um resultado 

mais próximo ao do objeto de aprendizagem original. 

Após esta pré-visualização, fornecida pelo CADMOS, é possível criar-se um pacote 

executável de dados, em formato compatível com o Moodle. Este pacote dá origem ao 

Momento II do trabalho apresentado, que se descreve de seguida. 

 

Momento II – Operacionalização da especificação no Moodle 

Com o pacote executável que compila a especificação realizada no CADMOS, é 

chegado o momento de verificar e analisar o nível de representatividade na passagem do 

produto de especificação para o Moodle. O pacote de dados é importado no Moodle, 

restaurando-se uma disciplina a partir do ficheiro contendo o pacote de dados executável. O 

resultado é o que se mostra na Figura 29 e na Figura 30. 
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Figura 29: Resultado da importação do produto de 

modelação com tarefas compostas no Moodle. 

 

Figura 30: Resultado da importação do produto de 

modelação sem tarefas compostas no Moodle. 

Como se pode observar, comparando as Figura 26 e Figura 28, bem como a Figura 29 

e a Figura 30, a estruturação das tarefas no Moodle é semelhante à mostrada na pré-

visualização gerada pelo CADMOS. O resultado da modelação sem uso de tarefas compostas 
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(Figura 30) é o que mais se aproxima da estrutura representada no objeto de aprendizagem 

original (Figura 24), deixando clara a sequência de tarefas e a dependência entre as tarefas 

a realizar. Tal já não é tão claro no resultado da modelação com recurso a tarefas compostas 

(Figura 29). Aqui a estrutura do objeto de aprendizagem é subidivida e identificada por 

etiquetas diferentes, que não deixam clara a sequência e dependência entre as tarefas. 

Por outro lado, são várias as limitações operacionais detetadas quando testamos as 

tarefas e recursos no Moodle, nomeadamente: 

1) Podemos associar documentos escritos (formatos Word e PDF) ao objeto de 

aprendizagem no Moodle, através da incorporação dos mesmos na modelação no 

CADMOS, e estes ficam automaticamente disponíveis para visualização e download 

no LMS. No entanto, documentos como Powerpoints só ficam disponíveis para 

download no LMS, não sendo possível uma visualização automática do ficheiro na 

plataforma, tal como acontece no objeto de aprendizagem original. 

2) Os recursos, correspondentes a funcionalidades do Moodle não são criados 

efetivamente no LMS, sendo somente geradas páginas sem conteúdo efetivo (como 

os metadados descritos para os recursos no CADMOS). 

 

4.1.2 Fase II – Exploração do CADMOS como ferramenta de 

planeamento 

Tendo por base o problema que originou este estudo, o facto de os docentes do ensino 

superior não executarem um planeamento dos objetos de aprendizagem, prosseguiu-se o 

trabalho com um segundo momento de revisão de literatura, desta vez dedicada ao 

planeamento. Era necessário conhecer, compreender e descrever este processo, 

identificando os aspetos que o caracterizam e definem. Desta pesquisa bibliográfica 

resultaram os conhecimentos instanciados no enquadramento teórico deste documento, na 

secção 2.5, subordinada ao tema do planeamento, os quais se podem sintetizar da seguinte 

forma: 

▪ Cada sistema educativo é caracterizado por diferentes contextos, currículos, metas e 

objetivos de aprendizagem, e ainda por diferentes tipos de sistemas e estratégias de 

avaliação; 

▪ Conceber e planear em educação são processos com grande impacto sobre o sucesso 

da aprendizagem dos alunos (Harden & Crosby, 2000);  
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▪ Quando se fazem planeamentos delineiam-se os objetivos a atingir e desenha-se todo 

o processo para alcançar esses objetivos (Harden & Crosby, 2000; Shumway, 2001), 

ponderando-se todas as possibilidades, ferramentas e recursos de suporte; 

▪ Planear permite avaliar o processo antes de o executar, mas também durante e após 

a execução, e permite ajustá-lo de modo a potenciar o seu sucesso; 

▪ O aparecimento e integração das TIC na educação, conduziu a novos elementos da 

situação de aprendizagem, que necessitam ser considerados e planeados com 

antecedência; 

▪ Os processos educativos devem ter em conta as características dos alunos, tendo 

como foco auxiliá-los na construção de novos conhecimentos (Klasnja-Milcevic et al., 

2011); 

▪ Quando se faz o planeamento de um curso em e-learning, os objetos de aprendizagem 

que o constituem podem apresentar inúmeras configurações, que resultam de 

múltiplas combinações de ferramentas e recursos educacionais e tecnológicos;  

▪ São as condições do quotidiano, as necessidades dos alunos e o tipo de 

aprendizagem pretendidas que definem a melhor tecnologia e metodologia a ser 

utilizada para alcançar os objetivos pretendidos; 

▪ O planeamento de um objeto de aprendizagem deve considerar todas as instâncias 

fundamentais que o definem, como objetivos, tarefas e sequência de tarefas, recursos, 

avaliação, papel do professor e papel do aluno em cada tarefa, interação entre 

participantes e suporte ao aluno. 

O trabalho desenvolvido nesta segunda fase de trabalho empírico teve como objetivo: 

Conhecer a possibilidade de planear um objeto de aprendizagem e de 

reconfigurar e (re)concetualizar o planeamento no CADMOS. 

Esta Fase II da Etapa I do estudo dividiu-se em três momentos essenciais, sendo que 

os dois primeiros coincidem com os momentos instanciados na fase anterior do estudo. Cada 

momento prendia-se com uma tarefa especifica: 

Momento 1 – Especificação do objeto de aprendizagem original no CADMOS, partindo 

da sua representação no Moodle.  

O trabalho efetuado na Fase I oferecia-nos já algumas conclusões relativas a limitações 

na operacionalização do produto de especificação do objeto de aprendizagem na plataforma 

Moodle. No entanto, o que pretendemos é aferir as capacidades do CADMOS para a 



Capítulo IV – Resultados 

148 

execução de planeamentos, verificando se o resultado da especificação pode servir como 

forma de visualização entendível do planeamento do objeto de aprendizagem. 

Momento 2 – Reconfiguração do planeamento 

Depois de especificado o objeto de aprendizagem, procedemos à reconfiguração da 

especificação incluindo algumas variações e efetuando alterações nas tarefas, na dinâmica 

de trabalho e no processo de aprendizagem. Mantivemos inalteráveis os recursos previstos 

no objeto original, no sentido de aferir se com os mesmos recursos era possível elaborar um 

planeamento de um objeto de aprendizagem diferente do primeiro, quer em termos estruturais 

e dinâmicos, quer em termos didáticos. 

Momento 3 – Reconcetualização do planeamento 

Após a reconfiguração do planeamento especificado no CADMOS é necessário verificar 

e analisar quais a diferenças concetuais resultantes desse processo, avaliando se as mesmas 

retiram ou não sentido ao objeto de aprendizagem. Isto é, é necessário proceder a um 

exercício de reconcetualização do planeamento, o que obriga a um retorno ao Momento 2, 

caso seja necessário introduzir alterações (reconfigurações) no planeamento do objeto, de 

forma a que este faça sentido e tenha significado didático. 

Dando início ao trabalho empírico, começámos por efetuar a especificação do objeto de 

aprendizagem original, no CADMOS. Especificámos os dois primeiros tópicos representados 

no Moodle de uma unidade curricular do curso de Informática, que correspondem, 

respetivamente, à primeira, segunda e terceira semana de trabalho do aluno.  

A modelação foi feita com base numa análise cuidadosa da estruturação do objeto no 

Moodle, complementada com a informação patente no documento orientador da disciplina, 

que contém o planeamento, em forma descritiva, dos processos de ensino e de 

aprendizagem, incluindo o que sustenta esta tarefa. 

Como se pode observar na Figura 31, o objeto de aprendizagem é composto por várias 

tarefas e recursos: 

1) Dois recursos em forma de fórum estão disponíveis no decorrer de todo o curso, os 

fóruns “Notícias e “Fórum de ajuda e dúvidas”.  

2) no primeiro tópico, correspondente à primeira semana de trabalho, os alunos tinham 

um recurso de suporte em formato de vídeo para visualização; 

3) solicita-se que cada aluno faça uma breve apresentação pessoal no fórum 

"Apresentações individuais"; 
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4) o documento orientador do curso é partilhado e os alunos devem consultá-lo e 

manifestar-se de acordo ou propor alterações no "Fórum do documento orientador" 

(documento de orientação do fórum). 

No tópico 2, referindo-se às semanas 2 e 3 do trabalho dos alunos, o tema é o HTML e 

o XHTML: 

5) vários recursos de apoio são disponibilizados em texto e formato hipertexto para 

leitura e apoio à resolução de tarefas pelos alunos; 

6) há uma wiki onde cada aluno deve criar a sua própria página e partilhar as ações 

realizadas para completar a tarefa "Registo de HTTP com HttpFox" e os resultados 

obtidos; 

7) cada aluno deve usar o "Fórum da atividade de registo de HTTP” para debater sobre 

as ideias e métodos postos em prática na realização da tarefa e as dificuldades 

sentidas, ou outros aspetos considerados relevantes; 

8) os alunos também devem participar da discussão de temas relacionados com o tema 

em estudo, lançados pelo professor num fórum dedicado - "Blogue-fórum sobre 

HTML/XHTML". 

Podemos afirmar que o primeiro tópico não está diretamente relacionado com o 

processo de ensino e de aprendizagem. No tópico 2, em que se dá inicio ao ensino e 

aprendizagem, verifica-se um encadeamento entre as diferentes tarefas, numa estratégia de 

ensino de estudo de caso aliada à estratégia de discussão em grupo (ponto 8 da lista de 

tarefas atrás apresentada). 

Tal como foi já dito, assumimos como ponto inalterável na especificação os recursos de 

aprendizagem originalmente projetados e disponibilizados pelo docente para as tarefas 

criadas. Iniciámos os Momentos 2 e 3 do plano de trabalho traçado, descrito atrás, elaborando 

duas novas especificações, com base em duas estratégias de ensino frequentemente usadas 

na área das ciências naturais e engenharias (dado ser este o contexto do objeto em uso) e 

diferentes daquela que está implícita no objeto de aprendizagem original: o Trabalho em Pares 

e a Aprendizagem Baseada em Problemas. A reconfiguração executada contou também com 

algumas mudanças na dinâmica das tarefas. 
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Figura 31: Objeto de aprendizagem original representado no Moodle. 

 

Momento 1 – Especificação do objeto de aprendizagem no CADMOS, partindo da sua 

representação no Moodle 

As Figura 32 e Figura 33 mostram os resultados do exercício de modelação do objeto 

de aprendizagem original.  Na execução desta modelação não foi feito uso de qualquer uma 

das “learning strategy” disponibilizadas pelo CADMOS como ponto de partida para o 

processo. Partimos da tela em branco, tentando fazer uma representação aproximada do 

objeto de aprendizagem original, adotando a estratégia de ensino do estudo de caso e 

discussão em grupo, tal como acontece no mesmo. Considerámos na especificação a 

participação do professor na sequência de tarefas do tópico 2, que estava considerada no 

documento orientador da unidade curricular. Estas decisões na modelação prendem-se com 

a intenção de fazer uma representação do objeto original que servisse de base comparativa 

ao trabalho que se segue.
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Figura 32: Modelo concetual da especificação do objeto de aprendizagem no CADMOS. 
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Figura 33: Modelo de fluxo da especificação do objeto de aprendizagem no CADMOS. 

  

Momento 2 e Momento 3 – Reconfiguração e reconcetualização do planeamento 

Procedemos então à reconfiguração e reconcetualização do planeamento do objeto de 

aprendizagem original, resultante do Momento 1. O processo de reconfiguração acontece 
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através da introdução de alterações na modelação do objeto de aprendizagem no modelo 

concetual, que diretamente importam alterações também no modelo de fluxo.  

A reconfiguração e reconcetualização do planeamento são processos que acabam por 

acontecer em simultâneo, uma vez que o CADMOS oferece a visão do todo, facilitada pela 

apresentação da especificação em dois modelos distintos, com informação complementar 

acerca da dinâmica do objeto. 

Nesta nova especificação adaptámos o objeto de aprendizagem original, modelado no 

CADMOS (Figura 32 e Figura 33) à estratégia de Trabalho em Pares, fazendo uso dos 

modelos de “learning strategy” pré-definidos e disponibilizados pelo CADMOS. Partindo do 

modelo referido reconfigurámos a modelação do objeto de aprendizagem para obter a 

dinâmica desejada. A escolha desta estratégia de Trabalho em Pares deu-se (de entre as que 

estão disponíveis no CADMOS) por considerarmos que era ajustada e possível de aplicar ao 

objeto de aprendizagem em análise e por ser distinta do estudo de caso, presente na 

modelação original. Os resultados são os mostrados na Figura 34 e na Figura 35. 

Podemos constatar claras mudanças, quer no modelo concetual, quer no modelo de 

fluxo. Na Figura 34 é possível ver que agrupámos as tarefas do tópico 1 numa tarefa 

composta, uma vez que todas as tarefas são subordinadas ao mesmo objetivo e são 

atribuídas ao mesmo ator, o aluno individual (conforme mostrado na Figura 35 no modelo de 

fluxo). O mesmo acontece com as tarefas relacionadas com o tópico 2. Na Figura 34 as tarefas 

do tópico 1 não são todas agrupadas. Isso porque a tarefa "Apresentações individuais" deve 

ser feita individualmente pelos alunos, mas a leitura do documento orientador do curso e a 

tarefa "Fórum Doc orientador" devem ser realizadas em pares (como mostrado no modelo de 

fluxo). Dado que o ator que realiza as tarefas é diferente, estas não podem ser agrupadas. O 

mesmo acontece com as tarefas do tópico 2. 

A reconfiguração leva ao aparecimento de um terceiro tipo de ator, denominado Grupo 

de Pares, visível no modelo de fluxo, na Figura 35. 
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Figura 34: Modelo concetual da modelação do objeto de aprendizagem no CADMOS, segundo a estratégia de ensino Grupo de Pares. 
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Figura 35: Modelo fluxo da modelação do objeto de aprendizagem no CADMOS, segundo a estratégia 

de ensino Grupo de Pares. 
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Na terceira especificação fomos mais longe. Mudamos novamente a estratégia de 

ensino, adotando a de Aprendizagem Baseada em Problemas. Para tal iniciámos a modelação 

a partir do produto de modelação apresentado anteriormente, baseado na estratégia de 

Trabalho em Grupo, e reconfigurámos e reconcetualizámos o planeamento de modo a adaptar 

o objeto de aprendizagem à nova estratégia. Alterámos a dinâmica específica de algumas 

tarefas, para os diferentes atores, de modo a que estas se adequassem à estratégia de ensino 

adotada, segundo a estrutura pré-definida e apresentada pelo CADMOS. Por exemplo, a 

tarefa de apresentação não é mais uma tarefa simples para cada aluno individualmente, 

tornando-se uma dinâmica de apresentação mútua, em que pares de alunos tiveram que 

comunicar por chat e apresentar-se mutuamente, para posteriormente cada um apresentar o 

colega, num fórum, ao resto da turma. O ator “Professor” passa a ter mais uma tarefa, a 

“Elabora grupos para dinâmica de apresentação”. Passa a haver uma tarefa de “Identificação 

do foco do problema”, atribuída ao ator “Grupo”, que ocorre num fórum, e que é moderada 

pelo “Professor”. Nesta nova dinâmica de ensino a componente prática de pesquisa e teste 

de soluções para o problema sobressai como uma nova componente face ao produto de 

modelação apresentado nas Figura 34 e Figura 35, e também como componente fundamental 

do processo de ensino e de aprendizagem, sendo atribuída ao ator “Aluno”. 

Os resultados da modelação são mostrados na Figura 36 e na Figura 37. 

É possível constatar que a tarefa "Apresentações individuais" se tornou mais complexa, 

com três diferentes sub-tarefas a serem realizadas pelos alunos para alcançar o objetivo. 

Outra mudança introduzida neste terceiro exercício é o tipo de ator chamado Grupo 

(como se pode constatar no modelo de fluxo na Figura 37). Os alunos devem trabalhar em 

grupos para identificar o foco do problema e, depois, individualmente, consultar os recursos 

de apoio fornecidos, pesquisar outras fontes de informação relevantes e propor e testar 

soluções para o problema em análise.  
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Figura 36: Modelo concetual da modelação do objeto de aprendizagem no CADMOS, segundo a estratégia Aprendizagem Baseada em Problema.
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Figura 37: Modelo fluxo da modelação do objeto de aprendizagem no CADMOS, segundo a estratégia 

Aprendizagem Baseada em Problema. 
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Verificamos assim que o CADMOS oferece soluções úteis que facilitam o processo de 

modelação - modelos de estratégias de ensino prontos a usar, alguns deles característicos do 

ensino de engenharia, como a estratégia Jigsaw, a Pirâmide, o Trabalho em Pares e a 

estratégia POE - Predict, Observe, Experiment, que o utilizador pode aplicar como ponto de 

partida, pré-definidos e prontos a usar. Esta é uma funcionalidade do CADMOS que auxilia o 

utilizador na produção de especificações com sentido didático, facilitando também o processo 

de reconfiguração e reconcetualização de modelações existentes, pois oferece versatilidade 

na modificação de modelos pré-definidos existentes na ferramenta e permite a 

reconcetualização das especificações de planeamento de forma rápida e simplificada, por 

meio de mudanças operacionais e/ou de criação de novos elementos, originando novas 

modelações a partir de outras existentes, sem a obrigação de iniciar uma nova. 

O trabalho realizado na Etapa I permitiu-nos, por um lado verificar empiricamente os 

critérios que sustentaram a seleção do CADMOS para o desenvolvimento da presente 

investigação, referidos na literatura relativa ao editor e que constituem o meta-artefacto7 1, e 

por outro levou à conceção do meta-artefacto 2 – “Limitações do editor para planear”, e que 

apresentaremos à frente, em ponto dedicado. 

 

4.2 Resultados da Etapa II do estudo – Exploração do 

CADMOS como ferramenta de planeamento 

A segunda etapa do plano de investigação foi dedicada ao uso do CADMOS pelos 

docentes participantes no estudo. Tinha como objetivos: 

1. Identificar potencialidades da IMS-LD através do CADMOS, enquanto 

ferramenta de planeamento didático. 

1.1 Saber se o CADMOS oferece todos os elementos necessários à conceção 

de planeamentos de forma simples e fácil. 

2. Identificar nível de aplicabilidade da ferramenta para a criação de planeamentos 

didáticos no ensino superior. 

3. Analisar a usabilidade da ferramenta de autoria CADMOS para utilizadores não 

técnicos. 

                                                
7 Ver definição do conceito na secção 3.2.2. 
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3.1 Saber se os docentes consideram a interface e funções da ferramenta 

acessíveis para indivíduos com nível básico de conhecimentos informáticos. 

3.2 Conhecer a satisfação dos docentes para com a ferramenta. 

Os objetivos delineados foram distribuídos por 3 diferentes fases de trabalho com os 

docentes, e cada uma procurava responder a uma pergunta específica: 

Fase I: A ferramenta permite à investigadora representar um objeto de aprendizagem 

de um docente, que seja reconhecível por este como sendo da sua autoria? 

Fase II: A ferramenta permite ao docente representar o planeamento de um objeto de 

aprendizagem, com todos os elementos considerados no mesmo? 

Fase III: A ferramenta permite a representação de um objeto de aprendizagem pelo 

docente, da sua autoria, reconfigurá-lo e reconcetualizá-lo, atribuindo-lhe sentido didático? 

Quais as potencialidades do CADMOS para estes processos? 

A Fase I, no fundo, procurava validar as potencialidades de planeamento do CADMOS, 

partindo do princípio de que a investigadora fez um uso correto do mesmo. Para isso, fazendo 

uso de um objeto de aprendizagem da autoria de cada docente, procedeu-se à modelação do 

mesmo no CADMOS e confrontámos os respetivos autores, questionando o reconhecimento 

dos mesmos.  

Na Fase II, os participantes realizaram a modelação de um objeto de aprendizagem, 

comum a todos, apresentado sob a forma de narrativa (Anexo O). É importante dizer que na 

prática foram criadas duas narrativas, adequadas às áreas de docência dos participantes, no 

entanto os elementos e a dinâmica dos objetos de aprendizagem eram exatamente os 

mesmos, motivo pelo qual apresentamos apenas uma das narrativas e a respetiva 

representação no CADMOS, nos anexos. Cada participante individualmente procedeu à 

representação do que julgavam ser um planeamento representativo do objeto de 

aprendizagem descrito e, após terminarem a tarefa confrontaram o resultado com a 

modelação realizada previamente pela investigadora (Anexo P), para o mesmo objeto de 

aprendizagem. No caso dos participantes P1 e P2 a confrontação deu-se também entre os 

produtos de modelação de ambos. Promoveu-se uma análise crítica das diferentes propostas 

de modelação do objeto de aprendizagem, e foram discutidas as opções tomadas durante o 

processo de representação no CADMOS, que estão na base dos diferentes resultados, os 

quais apresentamos de seguida. 
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Na Fase III foi pedido aos participantes que, num primeiro momeno, elaborassem uma 

modelação de um objeto de aprendizagem da sua autoria, escolhido previamente pela 

investigadora, e que lhes foi apresentado impresso numa folha de papel, e num segundo 

momento foi pedido aos participantes que, partindo do produto de modelação alcançado, 

criassem um novo objeto de aprendizagem com os mesmos objetivos de aprendizagem, 

através de ações de reconfiguração e reconcetualização do primeiro. 

É importante referir que os participantes não tiveram contacto ou formação prévia sobre 

o manuseamento do CADMOS, uma vez que nos interessava observar a forma e as 

dificuldades de adoção da ferramenta por utilizadores não especializados na mesma. 

Também, no trabalho realizado na Etapa II não foi abordada a exploração dos modelos pré-

definidos das “learning strategies” oferecidos pelo CADMOS, ainda que estes tenham sido 

referidos e observados pelos utilizadores durante o processo, como informação 

complementar. Esta opção deveu-se ao interesse que tínhamos em explorar as 

potencialidades e limitações da ferramenta para o planeamento de objetos de aprendizagem, 

independentemente da estratégia de ensino adotada, pelos participantes, sem as “ajudas” (ou 

restrições, dependendo do ponto de vista) de iniciar a modelação com uma tela já preenchida. 

As fases de trabalho apresentadas permitiram análise e compreensão das dimensões 

seguintes: 

A – Usabilidade 

B - Capacidade de representação do CADMOS, como ferramenta de planeamento 

C – Potencialidades do CADMOS para auxiliar na conceção e reconcetualização do 

planeamento em e-learning 

Os resultados de cada uma das fases de trabalho são mostrados em seguida. 

 

4.2.1 Fase I – Reconhecimento de um objeto de aprendizagem no 

CADMOS 

Perante a confrontação dos docentes com a modelação, realizada pela investigadora 

no CADMOS, de um objeto de aprendizagem da sua autoria, e quando questionados sobre 

se reconheciam o objeto de aprendizagem representado, as respostas foram todas positivas, 

sendo referida a falta de um ou outro elemento omisso, de trabalho do próprio professor. Esta 
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omissão está relacionada com o facto de as tarefas do docente não estarem claramente 

definidas nos documentos orientadores das unidades curriculares ou não estarem 

representados no objeto de aprendizagem original, no Moodle. Contudo, é de salientar que a 

representação dos mesmos no CADMOS é possível. Sendo que as modelações realizadas 

pela investigadora se baseavam na estrutura dos objetos de aprendizagem no Moodle e nos 

documentos orientadores da disciplina, os docentes concordaram que a informação em falta 

se justificava, uma vez que não integrava nenhum destes documentos. 

 

4.2.2 Fase II - Representação do planeamento de um objeto de 

aprendizagem no CADMOS 

Os resultados da Fase II são apresentados, organizados por ecrã no CADMOS e por 

participante, de modo a facilitar a análise comparativa do conteúdo dos mesmos. Assim, no 

que se refere aos metadados do curso, eles foram preenchidos pelos participantes P1, P2 e 

P3, como é mostrado nas Figura 38, Figura 39 e Figura 40, respetivamente: 

 

Figura 38: Ecrã 1 relativo aos metadados do objeto de aprendizagem da narrativa, no CADMOS, da 

autoria do P1, executado na Etapa II. 
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Figura 39: Ecrã 1 relativo aos metadados do objeto de aprendizagem da narrativa, no CADMOS, da 

autoria do P2, executado na Etapa II. 

 

Figura 40: Ecrã 1 relativo aos metadados do objeto de aprendizagem da narrativa, no CADMOS, da 

autoria do P3, executado na Etapa II. 
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O segundo ecrã referente aos metadados do curso, foi preenchido pelos participantes 

P1, P2 e P3, como é mostrado nas Figura 41, Figura 42 e Figura 43, respetivamente: 

 

Figura 41: Ecrã 2 relativo aos metadados do objeto de aprendizagem da narrativa, no CADMOS, da 

autoria do P1, executado na Etapa II. 
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Figura 42: Ecrã 2 relativo aos metadados do objeto de aprendizagem da narrativa, no CADMOS, da 

autoria do P2, executado na Etapa II. 

 

Figura 43: Ecrã 2 relativo aos metadados do objeto de aprendizagem da narrativa, no CADMOS, da 

autoria do P3, executado na Etapa II. 
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Podemos constatar que nesta primeira tentativa de uso do CADMOS todos os 

participantes preencheram os campos relativos aos metadados do objeto de aprendizagem. 

Alertamos para o facto de que na narrativa (Anexo O) não eram mencionados quaisquer pré-

requisitos associados ao objeto de aprendizagem. Ainda assim, podemos observar que os 

participantes P1 e P3 consideraram a necessidade de pré-requisitos, que definiram 

livremente.  

Prosseguindo na modelação, após a introdução dos metadados do objeto de 

aprendizagem, o modelo concetual foi concebido e modelado pelos participantes P1, P2 e P3, 

como é mostrado nas Figura 44, Figura 45 e Figura 46, respetivamente: 
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Figura 44: Modelo concetual do objeto de aprendizagem da narrativa, no CADMOS, da autoria do P1, executado na Etapa II. 
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Figura 45: Modelo concetual do objeto de aprendizagem da narrativa, no CADMOS, da autoria do P2, executado na Etapa II. 
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Figura 46: Modelo concetual do objeto de aprendizagem da narrativa, no CADMOS, da autoria do P3, executado na Etapa II. 
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Podem constatar-se diferentes formas de pensar um objeto de aprendizagem e 

representá-lo. As modelações dos participantes P2 e P3 aproximam-se mais, tendo-se 

restringido aos elementos que eram identificados expressamente na narrativa. O P1 

acrescentou tarefas ao papel do professor na mediação de todo o processo, representando 

as intervenções deste a cada tarefa do aluno, mesmo quando este tipo de intervenção não 

era narrado.  

Por fim, o modelo de fluxo, que deriva do modelo concetual, numa primeira fase, 

apresenta as diferenças já identificadas anteriormente pela observação das Figura 44, Figura 

45 e Figura 46 , e foi organizado cronologicamente pelos participantes P1, P2 e P3, como é 

mostrado nas Figura 47, Figura 48 e Figura 49, respetivamente: 



Capitulo IV – Resultados 

171 

 

Figura 47: Modelo de fluxo do objeto de aprendizagem da narrativa no CADMOS, da autoria 

do P1, executado na Etapa II. 

Analisando o modelo de fluxo da modelação efetuada pelo P1, verifica-se uma 

orquestração bem representada da dinâmica de tarefas, divida em fases (barras verdes) e 

alinhadas temporalmente.  
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Figura 48: Modelo de fluxo do objeto de aprendizagem da narrativa no CADMOS, da autoria do P2, 

executado na Etapa II. 

O modelo de fluxo do P2 assume uma representação ligeiramente diferente da 

representação do modelo de fluxo do P1 (Figura 47). Dada a dependência do modelo de fluxo 

face ao modelo concetual, as tarefas que são apresentadas no modelo de fluxo e a sua 

representação como tarefas simples ou compostas, depende das opções tomadas na 

modelação do modelo concetual. Contudo, o mesmo não se pode dizer da organização 

temporal e orquestração das tarefas dos diferentes atores, bem como sobre a divisão da 

dinâmica em fases. Estas são ações que o utilizador tem que realizar especificamente no 
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modelo de fluxo, e que, no caso do P2, a divisão da ação em fases não foi implementada. 

Não consideraremos que esta lacuna indicie problemas no uso do CADMOS, dado que esta 

atividade foi a primeira em que os participantes usaram o editor gráfico para modelar um 

objeto de aprendizagem. 

 

Figura 49: Modelo de fluxo do objeto de aprendizagem da narrativa no CADMOS, da autoria do P3, 

executado na Etapa II. 

O P3 executou a modelação no modelo de fluxo com o uso da barra verde para a divisão 

da dinâmica em fases, contudo não as nomeou. Tal como referimos anteriormente, para o P2, 
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não consideraremos que estas lacunas resultem de dificuldades no manuseamento do 

CADMOS, dado que este exercício foi uma apresentação da ferramenta aos participantes. 

Existem diferenças claras na representação do objeto de aprendizagem pelos três 

participantes. Analisando as diferenças, que se situam ao nível das tarefas e da própria 

dinâmica da ação, concluímos que as diversidades resultam de diferentes formas de 

interpretar a narrativa e de perspetivar a ação, e não de problemas no manuseamento do 

CADMOS. 

Após este primeiro trabalho, de desenho de um objeto de aprendizagem com o 

CADMOS, que serviu de ambientação à ferramenta para os participantes, prosseguimos para 

aquela a que chamámos de Fase II do trabalho empírico na Etapa II.  

Neste momento foi pedido aos docentes que representassem no CADMOS o 

planeamento de um objeto de aprendizagem da sua autoria, sem recurso às “learning 

strategies” oferecidas pelo CADMOS. Os objetos de aprendizagem foram selecionados 

previamente pela investigadora, com base na complexidade que os caracterizava, a qual se 

definiu pelo número de tarefas e de recursos que compunham o objeto e a dinâmica implícita 

no mesmo. Para a modelação apenas fornecemos aos participantes com a imagem do objeto 

estruturado no Moodle (P1 – Anexo Q; P2 – Anexo R; P3 – Anexo S). Os resultados obtidos 

são apresentados nas Figura 50, Figura 51, Figura 52, Figura 53, Figura 54 e Figura 55, desta 

vez organizados por participante, para que possamos ter uma visão geral da modelação 

realizada.  

Antes, salientamos que não serão mostrados os ecrãs de preenchimento dos 

metadados do objeto de aprendizagem, uma vez que o que nos interessa de facto é a análise 

da forma de pensar e de representar o planeamento do objeto de aprendizagem, e o que 

acontece através dos modelos concetual e de fluxo. Contudo, os ecrãs dos metadados de 

cada objeto de aprendizagem dos diferentes participantes estão disponíveis para consulta nos 

Anexos T, U e V.



Capitulo IV – Resultados 

175 

 

Figura 50: Modelo concetual, elaborado pelo P1, do objecto de aprendizagem da sua autoria, executado na Etapa II. 
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 Figura 51: Modelo de fluxo, elaborado pelo P1, do objeto de aprendizagem da sua 

autoria, executado na Etapa II. 
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Figura 52: Modelo concetual, elaborado pelo P2, do objeto de aprendizagem da sua autoria, executado na Etapa II. 
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Figura 53: Modelo de fluxo, elaborado pelo P2, do objeto de aprendizagem da sua autoria, executado 

na Etapa II. 
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Figura 54: Modelo concetual, elaborado pelo P3, do objeto de aprendizagem da sua autoria, executado na Etapa II. 
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Figura 55: Modelo de fluxo, elaborado pelo P3, do objeto de aprendizagem da sua autoria, executado 

na Etapa II. 

Analisando os resultados das modelações elaborados pelos participantes, de objetos de 

aprendizagem da sua autoria, podemos perceber claras diferenças na forma de estruturar as 

dinâmicas de ensino e de aprendizagem. Estas diferenças relacionam-se com os diferentes 

tipos de conteúdos que lecionam e os resultados de aprendizagem que deles resultam, 

elementos que influenciam diretamente toda a dinâmica do objeto de aprendizagem.  

O objeto de aprendizagem do P1 apresenta uma estratégia de ensino baseada no 

Estudo de Caso e caracteriza-se por uma forte componente prática, fazendo uso de recursos 

externos ao Moodle e de diversos recursos internos do LMS. No modelo de fluxo da 



Capitulo IV – Resultados 

181 

modelação efetuada percebemos que apenas é representado o ator “Aluno”, mas tal acontece 

porque o objeto escolhido para a tarefa de modelação no CADMOS apenas contemplava uma 

sequência de tarefas dedicada a este ator. 

O objeto de aprendizagem do P2 diferencia-se pelo trabalho colaborativo, numa 

estratégia de ensino baseada no Discussão em grupo, centrando-se no uso do fórum do 

Moodle para a realização das tarefas. 

O objeto de aprendizagem do P3 tem implícita uma estratégia de ensino baseada na 

Solução de Problema, recorrendo maioritariamente a recursos externos ao Moodle para a 

implementação da dinâmica. 

Contudo, não podemos esquecer que isto são objetos de aprendizagem de uma unidade 

curricular de cada participante, selecionados pela investigadora para o trabalho empírico. O 

facto de no objeto do P1 não haver um ator “Professor” ou “Grupo”, não significa que assim 

seja em todos os objetos concebidos pelo docente, na mesma unidade curricular do objeto 

selecionado para a tarefa em análise. O mesmo para o P2 e para o P3. O facto de P3 não 

fazer grande uso, no objeto escolhido para a tarefa, de recursos internos ao Moodle ou de 

maior diversidade de recursos externos à plataforma, não significa que seja uma realidade 

para outros objetos da autoria do participante. 

 

4.2.3 Fase III - Reconfiguração e reconcetualização de um objeto de 

aprendizagem no CADMOS 

Na terceira fase que marcou a Etapa II, foi pedido aos participantes que procedessem 

à reconfiguração e reconcetualização do objeto de aprendizagem que tinham acabado de 

modelar no CADMOS. Porém, para o efeito, deveriam manter os objetivos de aprendizagem. 

Pretendíamos que fizessem uso da criatividade e partindo do objeto modelado, o alterassem 

e lhe atribuíssem sentido didático, concebendo um novo objeto, diferente do primeiro, mas 

com os mesmos objetivos. 

Os resultados obtidos são apresentados nas Figura 56 e Figura 57 para P1, Figura 58 

e Figura 59, para P2, e Figura 60 e Figura 61, para P3. 
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Figura 56: Modelo concetual do objeto de aprendizagem do P1 após reconfiguração e reconcetualização, na Fase III da Etapa II. 
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 Figura 57: Modelo de fluxo do objeto de aprendizagem do P1 após reconfiguração e 

reconcetualização, na Fase III da Etapa II. 
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O P2 reconfigurou e reconcetualizou o seu objeto de aprendizagem e obteve o seguinte resultado: 

 

Figura 58: Modelo concetual do objeto de aprendizagem do P2 após reconfiguração e reconcetualização, na Fase III da Etapa II.
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Figura 59: Modelo de fluxo do objeto de aprendizagem do P2 após reconfiguração e reconcetualização, 

na Fase III da Etapa II.
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Por sua vez, o P3, alcançou o seguinte resultado: 

 

Figura 60: Modelo concetual do objecto de aprendizagem do P3 após reconfiguração e reconcetualização, na Fase III da Etapa II. 



Capitulo IV – Resultados 

187 

 

 Figura 61: Modelo de fluxo do objeto de aprendizagem do P3 após reconfiguração e 

reconcetualização, na Fase III da Etapa II. 
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Os resultados dos processos de reconfiguração e reconcetualização dos objetos de 

aprendizagem mostram maior impacto no trabalho realizado por P1 e P3, com claras 

diferenças didáticas entre os produtos de modelação do objeto de aprendizagem de sua 

autoria e após reconfiguração e reconcetualização, na Fase III.  

Na modelação resultante da reconcetualização do planeamento efetuada por P1 (Figura 

56 e Figura 57) observa-se a incorporação do Trabalho em Grupo como estratégia didática.  

Esta alteração conduziu ao aparecimento de um novo ator “Turma” e a novas tarefas e 

recursos, dedicadas a este ator. Salientamos, no entanto, que o modelo de fluxo de P1 

resultante dos processos de reconfiguração e reconcetualização do objeto de aprendizagem 

de sua autoria pode não estar completo (por exemplo, a fase não foi nomeada e não houve a 

aplicação de regras) devido ao facto de nesta última atividade, o CADMOS ter bloqueado e 

deixado de responder às ações do utilizador. Na edição do modelo concetual uma tarefa 

deslocou-se para fora da área visível da tela, deixando de estar acessível e tornando-se 

impossível de editar ou eliminar. Isto fez com que o modelo de fluxo deixasse de estar 

disponível a partir daqui, por haver uma tarefa por nomear e configurar. A partir desse 

momento o P1 deixou de conseguir avançar na modelação. Aceitámos o resultado da mesma 

no estado em que se encontrava, uma vez que o participante afirmou que já estava a finalizar 

o processo. 

No caso de P3, o produto de reconcetualização (Figura 60 e Figura 61) pauta-se pelas 

estratégias de Discussão em fórum e Trabalho em Grupo, em contraste com a estratégia de 

ensino que caracterizava o planeamento do objeto de aprendizagem original (Figura 54 e 

Figura 55). Observa-se o aparecimento de um novo ator “Grupo” e de novas tarefas e 

recursos, para os três atores que integram a dinâmica de ensino modelada. O ator “Aluno” 

passa a participar em fóruns para discussão de conteúdos, o ator “Professor” passa a 

participar também nesses fóruns para dar feedback, e o ator “Grupo” desenvolve um trabalho 

prático baseado na resolução de exercício, com entrega de trabalho através da funcionalidade 

do Moodle adequada para tal. É importante salientar o impacto do uso do CADMOS, 

manifestado pelo P3. O docente admitiu oralmente que a primeira modelação do objeto de 

aprendizagem o fez olhar e pensar na forma como o tinha estruturado, e verificar que não 

estava claro nem intuitivo a sequência de tarefas a realizar, ou para os resultados de 

aprendizagem pretendidos. E consequentemente fê-lo pensar numa nova forma de o 

conceber e organizar, resultando no produto apresentado nas Figura 60 e Figura 61. Podemos 

verificar que o número de atores no processo aumentou, passando a existir o “Grupo” de 

trabalho. As tarefas foram detalhadas, e a complexidade do objeto de aprendizagem 

aumentou claramente. Contudo, o modelo de fluxo não está congruente com o modelo 
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concetual, pois a tarefa “Feedback” do professor é referente à tarefa “Participação em fórum” 

do aluno, não estando bem orquestrada no modelo de fluxo. 

O resultado do trabalho de P2 na Fase III (Figura 58 e Figura 59) assemelha-se ao 

resultado de modelação do objeto de aprendizagem original (Figura 52 e Figura 53), 

considerando-se que não houve reconcetualização do planeamento. Os atores mantiveram-

se os mesmos, assim como o tipo de tarefas, os recursos em uso e a estratégia didática. 

Os dados provenientes do trabalho empírico realizado na Etapa II apresentam-se em 

três formatos distintos: 

1) Ficheiros em formato de dados do CADMOS, com os produtos das modelações 

realizadas pelos participantes; 

2) Ficheiros vídeo, com a gravação da tela do computador usado por cada participante 

e do som durante o processo de modelação; 

3) Entrevistas E2 e E3 realizadas aos participantes no fim do trabalho com o CADMOS. 

Abrimos aqui um parêntesis na análise dos processos de reconcetualização do 

planeamento para análise dos aspetos práticos de reconfiguração das modelações dos 

objetos de aprendizagem no CADMOS, numa tentativa de perceber que mais valias as 

possibilidades de reconfiguração do planeamento oferecidas pelo CADMOS contribuem para 

o pensar sobre o mesmo e reconcetualizar. 

Os dados obtidos foram alvo de análise de conteúdo, segundo a técnica proposta por 

Amado (2014), contribuindo para a caracterização das dimensões A) Usabilidade, B) 

Capacidade de representação do CADMOS, como ferramenta de planeamento, e C) 

Potencialidades do CADMOS para auxiliar na conceção e reconcetualização do planeamento 

em e-learning, definidas no início deste capítulo. 

Os produtos de modelação foram alvo de uma análise minuciosa, seguindo o protocolo 

usado por Katsamani e Retalis (2013) no trabalho que realizaram, de avaliação do CADMOS 

por utilizadores não técnicos, sustentado na proposta de Allen e Tanner (2006) “Rubrics: tools 

for making learning goals and evaluation criteria explicit for both teachers and learners”. 

Mostrou-se particularmente rica na procura de resultados que permitissem caracterizar a 

dimensão de análise relativa à capacidade de representação do CADMOS como ferramenta 

de planeamento. 
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Optámos por fazer uso das rúbricas e da escala de classificação referidas, por acharmos 

que se enquadravam com os objetivos de análise pretendidos para este trabalho e porque 

desta forma, ser-nos-á possível fazer uma análise crítica e comparação de resultados obtidos 

com os dos autores, tendo em consideração as devidas precauções dadas as diferenças 

quantitativas, no número dos participantes, e qualitativas, associadas à subjetividade inerente 

à apreciação e avaliação das modelações, que está diretamente dependente do sentido crítico 

de quem a realiza. 

Neste contexto, as rúbricas definidas por Katsamani e Retalis (2013) para avaliação do 

nível de completude, flexibilidade pedagógica, adaptatibilidade e reusabilidade de um 

planeamento no CADMOS, e consideradas para a nossa análise, são as seguintes: 

▪ Integralidade na descrição/documentação da especificação (objetivos bem 

escritos e pré-requisitos, funções/papéis definidos, metadados descritos em 

tarefas/recursos de aprendizagem, correspondência entre as atividades e os 

recursos); 

▪ Expressividade da especificação (nomes das tarefas de aprendizagem, os 

recursos de aprendizagem, fases, regras); 

▪ Adequação dos recursos de aprendizagem propostos (objetos e serviços) em 

relação às tarefas e aos objetivos de aprendizagem; 

▪ Visualização do cenário; 

▪ Completude do objeto de aprendizagem no modelo concetual (se o cenário está 

bem organizado e se tem elementos suficientes para a sua modelação e para os 

objetivos previstos); 

▪ Completude do objeto de aprendizagem no modelo de fluxo (se o fluxo de tarefas 

está bem organizado e se contém as regras e fases para os objetivos previstos). 

A modelações efetuadas pelos docentes foram analisadas nos critérios mencionados 

anteriormente, os quais foram cotados com um valor entre 1 e 3: 

▪ 1 é pontuação baixa – os requisitos não foram cumpridos ficando aquém do 

esperado;  

▪ 2 equivale a pontuação média – os requisitos foram cumpridos em parte, mas 

não na sua maioria ou totalidade;  
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▪ 3 é pontuação elevada – a maioria ou totalidade dos requisitos foram cumpridos 

estando a especificação compreensível e executável. 

Como unidade de contexto para a análise de conteúdo efetuada tivemos os produtos 

de modelações no CADMOS realizadas pelos participantes, num total de 9 modelações, três 

por cada participante. Como unidades de análise foram analisadas as componentes das 

unidades de contexto apresentadas na Tabela 11. 

Tabela 11: Unidades de registo consideradas na análise das modelações na realizadas pelos 

participantes na Fase II da Etapa II do estudo. 

 Unidades 

de registo 

Metadados do objeto de aprendizagem (equivalente ao número de modelações) 9 

 

Cenários 

o Cenário de modelo 
concetual 

 

 

Total de cenários = 9 

▪ Metadados de tarefas 
compostas 

15 

▪ Metadados de tarefas simples 75 

▪ Metadados de recursos 69 

  

Cada uma das unidades de registo referidas foi analisada com base nas rúbricas 

designadas atrás. A Tabela 12 exemplifica a forma como se realizou o exercício de análise e 

atribuição de cotações às modelações produzidas pelos participantes, tomando como caso 

de análise o primeiro exercício de modelação realizado pelos docentes, do objeto apresentado 

sob a forma de narrativa, na Fase II. 

As matrizes integrais de análise dos dados por participante, estão disponíveis nos 

Anexos X, Z e AA. 
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Tabela 12: Matriz exemplificativa do processo de análise das modelações realizadas pelos participantes, extraída das matrizes integrais disponíveis nos Anexos 

X, Z e AA. 

 

Rúbricas/ 

Participantes 

Integralidade na 

descrição/ 

documentação da 

especificação 

Expressividade da 

especificação 

Adequação dos 

recursos de 

aprendizagem 

propostos 

Visualização do 

cenário 

Completude do 

objeto de 

aprendizagem no 

modelo concetual 

Completude do 

objeto de 

aprendizagem no 

modelo de fluxo 

 

P1 
Cotação – 3 

Metadados do 

objecto, das tarefas 

e dos recursos 

completos. 

Correspondência 

entre tarefas e 

recursos bem 

executada. 

Cotação – 3 

Tarefas designadas 

de forma clara, sob 

a forma de verbo.  

Recursos bem 

identificados, 

relacionados com 

as tarefas.  

Fases bem 

aplicadas e 

designadas. 

Não aplicou regras. 

Cotação - 3 

Recursos 

adequados e bem 

relacionados com 

as respetivas 

tarefas e objetivos 

de aprendizagem. 

Cotação – 3 

Boa organização 

dos elementos no 

cenário, 

designação clara 

de tarefas e 

recursos, 

distribuição 

temporal das 

tarefas no modelo 

de fluxo, clara. 

Cotação – 3 

O cenário foi 

complementado 

com tarefas não 

presentes na 

narrativa, mas que 

fazem todo o 

sentido do ponto de 

vista didático para 

os objetivos 

propostos. 

Cotação - 2 

Modelo de fluxo 
claro e bem 
organizado. 

Fases distintas bem 
identificadas. 
Não faz uso de 

regras. 

 

P2 
Cotação – 2 

Metadados do 

objeto completos. 

Metadados das 

tarefas e recursos 

parcialmente em 

falta. 

Cotação – 3 

Na maioria as 

tarefas são bem 

nomeadas, não 

havendo, no 

entanto, uma 

norma para o fazer.  

Os recursos estão 

identificados, de 

forma entendível. 

Cotação - 3 

Os recursos criados 

estão de acordo 

com as tarefas 

propostas e os 

objetivos previstos. 

Cotação – 3 

O cenário encontra-

se bem organizado 

no modelo 

concetual.  

Há ligeiras falhas 

na disposição no 

modelo de fluxo, 

das tarefas do 

docente. 

Cotação – 3 

Cenário bem 

organizado com as 

tarefas necessárias 

para os objetivos 

previstos. 

Cotação - 2 

Tarefas bem 

organizadas, 

excetuando as do 

docente. 

Não faz uso de 

regras nem de 

fases. 
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Não faz descrição 

de tarefas ou 

recursos. 

Correspondência 

entre tarefas e 

recursos bem 

executada. 

 

Não faz uso de 

fases nem de 

regras. 

 

P3 
Cotação – 3 

Metadados do 

objeto, tarefas e 

recursos 

completos. 

Correspondência 

entre tarefas e 

recursos bem 

executada. 

Cotação – 1 

Forma de designar 

as tarefas pouco 

clara, apesar de se 

perceber a ideia. 

Não fez uso de 

regras. 

Não nomeou as 

fases criadas. 

Cotação – 3 

Na maioria os 

recursos são 

adequados à tarefa 

respetiva e aos 

objetivos. Salvo o 

“Procurar na 

Internet”, que não é 

um recurso, e o 

“Enunciado” que 

vem como 

Assessment. 

Cotação – 2 

Organização pode 

ser melhorada de 

modo a clarificar o 

cenário. 

Cotação – 2 

A organização do 

cenário pode ser 

melhorada. 

Cotação - 1 

Não faz uso das 

regras. Fases não 

identificadas. 

Organização do 

fluxo pode ser 

melhorada, 

nomeadamente no 

estabelecimento de 

relação entre 

tarefas dos alunos 

e do docente. 
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De forma a sintetizar e caracterizar a cotação dada a cada rúbrica analisada nos 

produtos de modelação dos 9 cenários especificados no CADMOS, 3 por cada participante, 

foi calculada a média alcançada por cada docente com o seu trabalho e ainda, foi realizado o 

cálculo do mesmo coeficiente relativo a cada uma das rúbricas avaliadas (ver Tabela 13). 

Através da análise da Tabela 13 percebemos que o critério que melhor foi cumprido foi 

o de adequação dos recursos de aprendizagem com as tarefas e os objetivos de 

aprendizagem. Logo em seguida vem o critério 5, relativo à conceção do modelo concetual. 

O critério que menos foi cumprido pelos participantes nas modelações elaboradas foi o 

número 6, relativo à organização e edição do modelo de fluxo. 

O critério 1, de integralidade na descrição, ficou situado a meio da tabela no que se 

refere à média de cotações atribuídas na análise. De uma forma geral, os metadados do objeto 

de aprendizagem foram introduzidos. O mesmo já não se pode dizer dos metadados dos 

recursos e tarefas, denotando-se um decréscimo na representação deste tipo de dados à 

medida que avançámos no trabalho empírico
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Tabela 13: Média alcançada por cada participante nos diferentes critérios avaliados na análise aos 9 cenários modelados (3 por cada participante) na Etapa II 

do estudo. 

Critérios 
Média / critério / participante 

P1 P2 P3 

1. Integralidade na descrição/documentação da modelação (metadados) 2,3 2 2,3 

2. Expressividade da modelação (nomes das tarefas de aprendizagem, recursos de 

aprendizagem, fases, regras) 

3 3 1,3 

3. Adequação dos recursos de aprendizagem propostos (objetos e serviços) em relação às 

tarefas e aos objetivos de aprendizagem 

3 3 2,7 

4. Visualização do cenário 3 2,3 2 

5. Completude do objeto de aprendizagem no modelo concetual (se o cenário está bem 

organizado e apresenta as tarefas necessárias para os objetivos previstos) 

3 3 2,3 

6. Completude do objeto de aprendizagem no modelo de fluxo (se o fluxo de tarefas está bem 

organizado e se contém as regras e fases para os objetivos previstos) 

2 2 1,7 

Média / participante 2,7 2,6 2,1 
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Para o P1, a tarefa mais problemática foi a de definição do modelo de fluxo, ainda assim 

obteve uma cotação média positiva (2). Um fator que pode ter influenciado este resultado 

relaciona-se com o problema técnico de bloqueio do CADMOS por incapacidade de nomear 

uma tarefa que deixou de ficar visível na tela de modelação, já explicitado anterioremente. 

Para o P3, o critério onde mostrou resultados menos positivos foi no de expressividade 

da modelação. O participante não foi coerente na denominação das tarefas, recursos e fases, 

o que dificulta a leitura e compreensão do objeto de aprendizagem. 

O P2 foi quem obteve menor cotação no critério 1, de identificação dos metadados do 

objeto de aprendizagem e dos elementos que o constituem. É de salientar, contudo, que se 

verifica um decréscimo nas cotações atribuídas aos outros dois participantes, da primeira para 

a segunda especificação, neste mesmo critério. Porém, o P1 introduziu sempre os metadados 

do objeto de aprendizagem, deixando de o fazer com os metadados das tarefas e recursos. 

Já o P2, a partir da segunda modelação deixou de introduzir os metadados do objeto de 

aprendizagem, fazendo quase sempre identificação dos metadados das tarefas e recursos. 

No modelo de fluxo, todos os participantes acabaram por fazer dividir o objeto em fases 

e fazer o uso de regras. Salientamos a tentativa do P1 no uso da regra “Escolha do utilizador”, 

que não foi bem empregue. 

Os dados apresentados mostram que a rúbrica com maior nível de desempenho foi a 

número 3, referente à adequação dos recursos às tarefas e aos objetivos propostos. Também 

a rúbrica número 5, relativa à completude do objeto de aprendizagem no modelo concetual, 

se caraterizou por um bom desempenho por parte dos participantes, com apenas 4 décimas 

de diferença da rúbrica 3. 

Por outro lado, e em contraste com as conclusões que acabamos de referir, a rúbrica 

em que se registou menor desempenho foi a número 6, da completude do objeto de 

aprendizagem no modelo de fluxo. 

Estes dados levam à consideração de que o modelo concetual se aproximará mais da 

estrutura ou tipo de representação (tipo de elementos que a constituem) que os participantes 

estão habituados a realizar nos seus próprios planeamentos, na forma dita tradicional de 

execução do processo, por incorporar na representação as instancias fundamentais que 

definem um objeto de aprendizagem. Concluímos também que o modelo concetual do 

CADMOS é fácil de perceber e de executar para os utilizadores. Contudo, a análise aos 

metadados, quer do objeto de aprendizagem em si, como das tarefas e recursos, que não 

estão visíveis de forma imediata na representação esquemática no CADMOS, mostra que 
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estes são frequentemente negligenciados, o que nos leva a considerar que para os 

utilizadores, na conceção do planeamento, estes não são cruciais, bastando a identificação 

das tarefas e os recursos pelos nomes para que a dinâmica se torne intuitiva o bastante. 

Constatámos que o modelo de fluxo não é tão fácil de perceber e trabalhar para os 

participantes, nomeadamente no que se refere ao uso das regras, que se encontram 

diretamente lincadas às funcionalidades do Moodle. Na maioria das modelações efetuadas os 

participantes não aplicaram regras, tendo, em alguns casos em que o fizeram, aplicado as 

mesmas de forma errada. 

A rúbrica com maior variabilidade de desempenho entre os participantes foi a número 

2, que se prende com a expressividade da especificação, em parte pela ausência de regras e 

fases nos modelos de fluxo modelados pelos participantes. Contudo, a baixa completude do 

modelo de fluxo não impede a leitura e compreensão da dinâmica intrínseca ao objeto de 

aprendizagem, apenas limita o conhecimento da mesma de forma completa. O mesmo já não 

acontece se a baixa completude se verificar no modelo concetual, pois é neste que são 

definidos os elementos básicos que definem o objeto de aprendizagem e que são mais 

comuns na elaboração de um planeamento, caso que não se verificou, tendo sido a 

completude mais comprometida no modelo de fluxo. 

As gravações da tela do computador durante o trabalho dos participantes e o registo do 

áudio em simultâneo, foram também alvo de análise de conteúdo, como já referimos. Estes 

foram particularmente importantes para a caracterização da dimensão relacionada com as 

potencialidades do CADMOS para auxiliar na conceção e reconcetualização do planeamento 

em e-learning. 

As gravações (vídeo e áudio) foram analisadas, os dados alvo de recorte e de 

codificação, para posteriormente serem agrupados em categorias, como se apresenta de 

seguida. 

O sistema de categorização dos dados analisados, provenientes das gravações seguiu 

a Técnica de Análise de Conteúdo proposta por Amado (2014) (apresentada na secção 3.4.4 

– Tratamento dos dados), tendo resultado na seguinte estrutura de categorias e sub-

categorias de análise: 
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Figura 62: Sistema de categorização dos dados provenientes das gravações segundo a Técnica de 

Análise de Conteúdo (Amado, 2014) 

Durante o processo de análise de conteúdo efetuado foram considerados como: 

▪ unidade de contexto - os vídeos de gravação de tela e de áudio do trabalho 

empírico realizado com os participantes; 

▪ unidade de registo - para a Dimensão A, consideraram-se as manifestações 

verbais dos participantes durante o uso do CADMOS, resultantes da análise dos 

dados áudio recolhidos. Na categoria “Estratégias de modelação”, as unidades 

de registo (em formato áudio) são complementadas com dados provenientes da 

análise de conteúdo das gravações de tela dos computadores usados por cada 

participante e por dados de observação da investigadora. Para a Dimensão B 

tivemos como unidades de registo as ações práticas (no CADMOS) executadas 

pelos participantes e analisadas nas gravações de tela; 

▪ unidade de contagem - fizemos análise da frequência de manifestações orais e 

de ações operacionais realizadas. 

A Dimensão A – Capacidade de representação do CADMOS, como ferramenta de 

planeamento - considerada na estrutura de categorização dos dados definida e apresentada 

atrás, divide-se em quatro categorias: 

1. Limitações (do CADMOS) para planear identificadas pelos participantes: 
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Sub-categoria a) Limitações de ordem operacional – relacionadas com as 

funcionalidades e aspetos técnicos do CADMOS; 

Sub-categoria b) Limitações do CADMOS para a modelação, de ordem 

concetual; 

2. Vantagens (do CADMOS) para planear identificadas pelos participantes: 

Sub-categoria a) Vantages de ordem operacional – relacionadas com as 

funcionalidades e aspetos técnicos do CADMOS; 

Sub-categoria b) Vantagens do CADMOS para a modelação, de ordem concetual; 

3. Estratégias de modelação usadas pelos participantes para modelar o objeto de 

aprendizagem no CADMOS: 

Sub-categoria a) Ordem de criação dos elementos de modelação (tarefas, 

recursos,…) no modelo concetual do CADMOS, adotada pelos docentes; 

Sub-categoria b) Ordem de estabelecimento de conexões entre os elementos 

de modelação no modelo concetual do CADMOS; 

4. Perceções e preferências pessoais (dos utilizadores) no uso do CADMOS para 

conceção do planeamento. 

A Dimensão B – Potencialidades do CADMOS para auxiliar na conceção e 

reconcetualização do planeamento em e-learning – constitui-se por duas categorias, uma 

mais ligada a ações operacionais e outra ligada a ações de cariz intelectual, mais diretamente 

relacionada com a reconcetualização do objeto de aprendizagem: 

1) Ações dos participantes no uso de funções do CADMOS para Visualização do 

cenário macro ou micro do objeto de aprendizagem: 

Sub-categoria a) Utilizador faz uso da função de Zoom In e Zoom Out para ter uma 

visão mais ou menos ampla e abrangente do cenário de modelação e do objeto de 

aprendizagem; 

Sub-categoria b) Desloca a tela de modelação, para conseguir mais espaço de 

modelação e para verificar elementos representados mas não visíveis na tela; 

Sub-categoria c) Altera entre os ecrãs de modelo concetual e modelo de fluxo, 

conseguindo uma visão complementar do objeto de aprendizagem; 
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Sub-categoria d) Consulta metadados do curso, das tarefas e recursos, 

verificando o alinhamento dos mesmos com os objetivos definidos; 

2) Ações dos participantes para reconfiguração do objeto de aprendizagem, 

constituída por quatro sub-categorias: 

Sub-categoria a) Cria novos elementos no objeto de aprendizagem; 

Sub-categoria b) Elimina elementos do objeto de aprendizagem; 

Sub-categoria c) Edita metadados do curso e/ou dos elementos que constituem o 

objeto de aprendizagem; 

Sub-categoria d) Reorganiza os elementos do objeto de aprendizagem no cenário 

de modelação, de modo a obter uma visão mais clara do mesmo. 

Chamamos a atenção para o facto de na estrutura apresentada não constar a dimensão 

usabilidade, definida para a análise dos dados e levada em consideração até aqui. Tal 

acontece porque as categorias relacionadas com esta dimensão estão já refletidas, e foram 

alvo de análise, na avaliação efetuada às modelações realizadas pelos docentes, segundo as 

rúbricas de Katsamani e Retalis (2013), apresentada atrás. 

A matriz integral de análise é apresentada no Anexo BB. Procedemos à condensação 

dos dados para análise neste capítulo, como passamos a apresentar. 

No que respeita à Dimensão A – Capacidade de representação do CADMOS, como 

ferramenta de planeamento, a frequência de referências às limitações do CADMOS no 

processo (13) supera a frequência relativa à identificação das vantagens (7). Contudo, as 

limitações são identificadas em jeito de propostas de melhorias à ferramenta (por exemplo, 

“Cada atividade poderia derivar para diferentes fluxos.” ou “Há recursos que deviam poder 

replicar. No diagrama ficava mais simples poder duplicar alguns.” ou ainda “Devíamos ter algo 

indicativo dessa linha de tempo.”) e as vantagens são afirmações concisas (por exemplo, 

“Torna-se mais simples planear assim.” ou “Para quem não tem prática ou experiência 

simplifica e ajuda a perceber o que está a acontecer.”). 

Pudemos identificar diferentes estratégias na elaboração do planeamento no CADMOS, 

nomeadamente a Top-Down e a Bottom-Up. A mais usada foi a primeira ao longo de todo o 

trabalho empírico, contudo na segunda tarefa de modelação executada pelos participantes, o 

P1 aplicou a abordagem Bottom-Up, iniciando a especificação pela representação dos 

recursos, seguida da representação das tarefas simples e posteriormente das tarefas 

compostas, deixando a ligação dos diferentes elementos para último passo. 
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O participante P1 foi categórico na identificação do modelo de fluxo como o mais lógico 

e útil para planear afirmando que o modelo concetual é “quase trivial” e avançando que 

“gostava de começar pelo flow model” (…) “para mim era mais lógico começar pelo flow 

model” pois “o difícil de planear como é que no tempo as atividades ocupam espaço e como 

e quando o docente tem que intervir.”. 

A análise dos dados, para caracterização da Dimensão B deu-se em duas categorias: 

1) visualização do cenário e 2) reconfiguração do objeto de planeamento. 

Os dados relativos à visualização do cenário são de cariz operacional, ajudando a 

pensar o objeto de aprendizagem. Destes salientamos as funções de zoom e de deslocação 

de tela, usadas para obter diferentes visões do planeamento, bem como o acesso, para 

consulta, dos metadados das tarefas e recursos. Dois dos participantes (P2 e P3) realizaram 

uma descrição oral do raciocínio, em jeito de reconcetualização prévia do planeamento, 

enquanto executavam as ações referidas. 

O processo de reconfiguração do objeto de aprendizagem prende-se com indicadores 

de ação intelectual, implementada através de ações como criar/eliminar e editar os elementos 

do planeamento e/ou editar os metadados do próprio objeto de aprendizagem.  

Na Tabela 14 apresentamos uma análise da frequência de ações relacionadas com 

processos intelectuais, realizadas por cada participante. 

As ações de edição dos metadados dos recursos e de criação de novas tarefas simples 

foram as mais executadas, em grande parte devido às opções do P1 e do P3. Podemos 

observar, por comparação das modelações efetuadas por estes participantes (P1 - Figura 50 

e Figura 51 vs Figura 56 e Figura 57; P3 - Figura 54 e Figura 55 vs. Figura 60 e Figura 61) 

que as diferenças entre os objetos de aprendizagem originais e os pós-reconcetualização são 

evidentes, com uma nova dinâmica didática, novos atores e novas tarefas e recursos.  

Verifica-se uma melhoria no objeto de aprendizagem do P3, resultante do trabalho na 

Fase III. A diferença mais visível é que este se tornou mais específico e detalhado, e também 

mais rico em termos de dinâmica de aprendizagem, com novas tarefas que enriquecem o 

processo de ensino e o processo de aprendizagem. Surge um novo ator (Grupo) e as tarefas 

diversificam-se para além da simples consulta de conteúdos teóricos e execução de um 

exercício prático. Passam a contemplar recursos do próprio LMS, estabelecendo uma 

dinâmica de interação e colaboração entre os alunos, com mais momentos de feedback do 

professor. 
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Tabela 14: Frequência de ações de reconfiguração do planeamento. 

Ação de reconfiguração do 
planeamento 

P1 P2 P3 Frequência 

Edita metadados do curso 1 0 1 2 

Edita metadados de tarefas 0 2 2 4 

Edita metadados de recursos 0 1 7 8 

Cria novas tarefas compostas 0 0 2 2 

Cria novas tarefas simples 2 0 8 10 

Cria novos recursos 2 3 3 8 

Cria novos papéis/atores 1 0 1 2 

Elimina tarefas compostas 2 0 0 2 

Elimina tarefas simples 5 0 0 5 

Elimina recursos 1 0 0 1 

Total de ações 14 8 24  

 

Os elementos de operacionalização do planeamento didático propostos por Lopes, 

Cravino e Silva (2010), e apresentados no Capítulo II – Enquadramento teórico, 

nomeadamente a análise da articulação horizontal e vertical que os constituem para aferição 

da qualidade do mesmo, foram tidos em consideração na análise do processo de 

reconfiguração do planeamento executada pelos participantes. Assim, verificamos que a 

articulação horizontal dos elementos do planeamento do P3, visível no modelo concetual do 

CADMOS torna-se mais clara no planeamento resultante do exercício da Fase III, devido ao 

maior nível de especificação do planeamento, verificando-se um alinhamento entre os 

objetivos de aprendizagem delineados e as tarefas criadas, tal como entre estas e os atores 

e recursos. 

A articulação horizontal dos elementos do planeamento do P3, visível no modelo 

concetual do CADMOS torna-se mais clara no planeamento resultante do exercício da Fase 

III, devido ao maior nível de especificação do planeamento, verificando-se um alinhamento 

entre os objetivos de aprendizagem delineados e as tarefas criadas, tal como entre estas e os 

atores e recursos.  

No que respeita à articulação vertical do planeamento, representado no modelo de fluxo 

no CADMOS, verifica-se que os erros detetados na configuração deste modelo influenciam o 

fluxo de aprendizagem representado, face ao desejado e modelado no modelo concetual. 
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Contudo, acreditamos que estes erros se devem a maiores dificuldades de compreensão do 

modo de manuseamento e configuração do modelo de fluxo no CADMOS, o qual se situa 

mais distante do tipo de planeamento que este participante habitualmente realiza (como 

referido na entrevista E1, disponível no Anexo D), e que se centra na identificação dos 

conteúdos e tarefas a realizar. 

Importa, no entanto, salientar que o modelo concetual mostrou ser bastante útil na 

modelação do planeamento para o P3. O elevado número de tarefas de reconfiguração que 

realizou e que levaram a um planeamento mais rico que o original, são a operacionalização 

da reestruturação e reconcetualização que efetuou. 

O participante P1 centrou o seu processo de reconconfiguração na eliminação de tarefas 

e recursos, o que levou à eliminação de um dos fluxos de tarefas representados no 

planeamento do objeto de aprendizagem original, dando origem a um diferente, como 

podemos observar comparando as modelações nas Figura 50 e Figura 51 e nas Figura 56 e 

Figura 57. Criou um novo ator, “Turma” e um novo fluxo de tarefas para este, o que originou 

num novo objeto de aprendizagem. Contudo, a representação da tarefa do professor na 

dinâmica de ensino manteve-se suprimida, talvez por considerar que neste objeto, este tipo 

de ator não tinha interferência explícita, que devesse ser representada no planeamento. 

Analisando a modelação do objeto de aprendizagem original do P1, consideramos que 

esta era já bastante detalhada e específica no objeto de aprendizagem original, observando-

se uma constância no que a este aspeto diz respeito no novo objeto criado. 

O planeamento demonstra um alinhamento visível entre objetivos, atores, tarefas e 

recursos. A articulação entre o fluxo de aprendizagem e os objetivos de aprendizagem 

delineados origina algumas questões, nomeadamente no que respeita à tarefa “Projeto de 

Turma”, já que face à ausência da descrição da tarefa nos metadados da mesma, não é 

percetível que tipo de projeto será este, ou quais os objetivos para ele definidos e a 

contribuição de cada aluno.  

Ainda assim, no novo objeto de aprendizagem criado pelo P1, podem observar-se 

diferenças na dinâmica didática, produzidas pela diversificação dos atores - novo ator 

“Turma”, e pelo tipo de tarefa criada para este, que veio incorporar no objeto de aprendizagem 

aspetos de colaboração. 

O P2 procedeu ao refinamento do planeamento do seu objeto de aprendizagem, não 

tendo efetuado reconcetualização. Para tal, faz uso da função de edição de metadados dos 

elementos, o que resultou numa representação visual semelhante à do objeto de 
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aprendizagem original, como se pode observar pela confrontação das modelações 

representadas nas Figura 52 e Figura 53 e nas Figura 58 e Figura 59, com uma dinâmica 

ligeiramente diferente do anterior, em que apenas se diferenciam duas tarefas do ator “Grupo”. 

Ainda assim, a dinâmica de aprendizagem do objeto de aprendizagem reconfigurado 

pelo P2 adquire um novo formato, pela introdução de tarefas de pesquisa e de interação com 

especialistas, que incorporam novas dimensões de ação no objeto de aprendizagem. Os 

objetivos delineados para este mantêm-se alinhados com as tarefas, recursos e atores, à 

semelhança do que se verificava no objeto de aprendizagem original. Da mesma forma se 

constata articulação do fluxo de aprendizagem com os objetivos definidos. 

Nesta Fase III constatou-se a reconfiguração e reconcetualização de objetos de 

aprendizagem pelos participantes P1 e P3, dando a origem a novos objetos, mais ricos em 

aspetos como o nível de detalhe da especificação e de dinâmica de aprendizagem. O 

CADMOS mostrou ser útil e facilitar a execução destes processos pelos utilizadores, pois 

permite-lhes a análise da articulação horizontal e vertical dos elementos do planeamento, 

através de ações operacionais de visualização do cenário; permite ainda ações de 

reconfiguração do planeamento, indicadoras de atividade intelectual sobre o objeto de 

aprendizagem, e ações de reconcetualização do próprio planeamento, como a organização 

do cenário de modelação, quer no modelo concetual, para a definição das relações entre os 

elementos do planeamento (objetivos, tarefas, recursos e atores), quer no modelo de fluxo, 

(re)definindo o fluxo de aprendizagem. 

Os dados apresentados, provenientes da recolha documental, são complementados por 

outros, resultantes das entrevistas realizadas aos participantes no fim do trabalho com o 

CADMOS.  

Uma primeira entrevista dedicou-se à aferição da satisfação dos participantes com 

questões de usabilidade do editor. A segunda entrevista dedicou-se à formalização de 

questões relacionadas com a experiência de uso do CADMOS para planear e expectativas 

dos participantes relativamente à ferramenta. 

A análise do conteúdo das entrevistas encontra-se disponível na íntegra, nos Anexos I 

e J, M e N, respetivamente. Desta análise, retiramos como mais relevante o seguinte: 
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Dimensão Usabilidade 

Todos os participantes consideram que a ferramenta é simples de usar, contudo não a 

consideram totalmente intuitiva. Referem que o modo de funcionamento da ferramenta é 

percetível e que a mesma não é difícil de manusear. 

Quando questionados sobre se consideram ter conseguido representar o objeto de 

aprendizagem, todos respondem perentoriamente que sim. Contudo, quanto à conceção do 

modelo concetual, as respostas são mais explicativas: 

P1: “É limitado. Mas, é limitado, é limitado mas é rápido. Sim. Mas funciona.”; 

P2: “Funciona bem. Já trabalhei com ferramentas mais fáceis que esta, mas 

funciona bem.”; 

P3: “Portanto, ele é simples na conceção, mas não no conteúdo. Portanto, 

consegue-se perceber, tem uma sequência lógica, é de utilização simples, mas 

isso não significa… facilidade, digamos assim. É simples de utilizar, mas é preciso 

pensar nos assuntos. Não é complexo, não tenho que estar a esquematizar 

raciocínios muito elaborados para usar a ferramenta, ainda que seja uma 

ferramenta com … ou que requeira muita informação e sequência lógica na 

utilização dessa informação.”. 

O modelo de fluxo é visto por todos como fácil de editar. Os participantes P1 e P2 

apontam, no entanto que as questões técnicas e de usabilidade é que limitam a tarefa: 

P1: “O conceito teórico que aqui está, o conceito do diagrama de conceito e 

diagrama de fluxo são bons. Só o programa informático para concretizar é que 

não.”; 

P2: “Mais uma vez, o problema é o mesmo, é uma questão de usabilidade.”. 

Todos os participantes apontam como vantajosa as duas visões da conceção do objeto 

de aprendizagem, a visão concetual e a de fluxo, por motivos como: 

P3: “Sim e mesmo para perceber qual, como é que vai ser o andamento da aula 

e a necessidade em tempo e em sequência de operações.”. 

A disponibilidade dos modelos prontos a usar de abordagens de aprendizagem, no 

CADMOS, é vista pelos participantes como interessante. Para o P3 esta é uma mais-valia 

como fonte de informação: 
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P3: “Sim, portanto eu posso vê-los, posso editá-los e perceber o esquema. Mas 

prefiro sempre trabalhar a partir de esquema em branco. Sim, uma mais-valia 

como fonte de informação e de aprendizagem.”. 

Todos estão em concordância em duas vantagens da ferramenta, a possibilidade 

de reutilização dos planeamentos efetuados e a utilidade da função de pré-visualização 

do planeamento quando operacionalizado no CADMOS. O participante P3 avança 

mesmo: 

“Sim. Porque permite ver aquilo que os alunos vão ver. Eles na realidade vão ter 

acesso é ao Moodle, não é à planificação que eu faço. De maneira que conseguir 

ver no Moodle dá-me uma pré-ideia do que é que o aluno vai ver quando estiver 

em casa a tentar fazer.”. 

A satisfação dos participantes no uso do CADMOS é positiva, apesar dos problemas 

pontuais e das dificuldades e limitações identificadas: 

P1: “Satisfeito, não fosse a questão de usabilidade. Se isto não fosse uma 

interface tão lenta, isto era espetacular.”; 

P2: “A interface tem que ser melhorada.”; 

P3: “Sim, muito satisfeito.”. 

Quando questionados sobre a possibilidade de adoção e integração do CADMOS, ou 

de uma ferramenta semelhante, na rotina diária as respostas são: 

P1: “Ah pode ser já amanhã. Se estiver com este problema de interface resolvido 

eu fazia já amanhã uma campanha para isso.”; 

P2: “Eu não me importava. Não, é verdade, que estes problemas do arrasta e do 

larga…”. 

Mas P1 e P2 são bastante diretos e concisos na identificação das limitações na 

usabilidade da ferramenta como barreira para a adoção da ferramenta: 

P1: “É que é mortal para a adoção. É muito complicado estar a mostrar isto a um 

grupo de docentes porque ia estar todo o grupo a reclamar. É útil, é. Mas no estado 

em que está não a posso recomendar a ninguém. A ferramenta transmite uma 

vontade nula de mexer seja o que for nela. Demasiado viscoso. O esforço de 

alterar é muito superior ao benefício. A vontade é deitar fora e fazer novo.”. 
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A experiência de uso da ferramenta para planear foi positiva para todos os participantes, 

contudo P1 e P2 reforçam que os aspetos de usabilidade condicionaram o processo: 

P1: “Para mim foi… esclarecedor. Foi inspirador. Ou seja, deu-me ideias, deu-me 

ideias para formas diferentes de fazer estas coisas. (…) Do ponto de vista prático 

foi penoso.”; 

P2: “Eu acho que numa fase inicial que ajuda, a ferramenta. Numa fase seguinte 

temos que ir uma granularidade mais fina, (…) e essa granularidade mais fina não 

podemos fazê-la aqui. Portanto, só mesmo numa visão macro serve (o 

CADMOS).”. 

Dimensão Capacidade de representação do CADMOS, como ferramenta de 

planeamento 

Os docentes P1 e P2 consideram não ter efetuado uma representação completa do 

planeamento de um objeto de aprendizagem com o CADMOS, devido à impossibilidade de 

representação de determinados aspetos que consideram importantes para o processo, 

nomeadamente: 

P1: “Não. Não. Faltam datas, faltam datas. Faltam intervenções decorrentes, 

intervenções decorrentes do docente. Não tem a parte mais importante que é: 

presume que a atividade do professor e do aluno é muito bem definida e delimitada 

no tempo. E se nós temos atividades mais interativas, em que uma pessoa diz: 

isto vai acontecer várias vezes se for necessário. Portanto, deveria aí verificar se 

é necessário intervir, não, isso ainda não funciona. Ou seja, não há… Isto presume 

que as pessoas têm uma tarefa bem definida, executam-na e são avaliadas. Não 

presume que haja verdadeiramente uma colaboração. Portanto, não tem suporte 

para atividades colaborativas.”; 

P2: “Não. Falta uma função de calendarização também. Tem uma linha do tempo 

mas não tem uma timeline vertical, horizontal que dê noção de uma semana, 

segunda semana, terceira semana.”. 
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Dimensão Potencialidades do CADMOS para auxiliar na conceção e reconcetualização 

do planeamento em e-learning 

O CADMOS enquanto ferramenta para reconcetualização do planeamento, dividiu as 

opiniões. Para o P1, as vantagens para o processo são poucas, mais uma vez devido às 

limitações na usabilidade. Contudo refere que o modelo de fluxo permite pensar o 

planeamento: 

P1: “Não vi vantagem nenhuma porque, o principal…apoio que uma pessoa 

precisa para concetualizar ou fazer, tem que estar à vontade para alterar e aqui a 

pessoa só de pensar que tem de alterar uma coisa que ali está já começa a tremer 

e a sentir calafrios. Eu acho que a visão de fluxo, mais que a de conceção, acho 

que é útil para levar a pensar nas coisas. No concetual não vi particular vantagem 

para isso. (…) Poderia ser engraçado o concetual mas acho que a de fluxo é mais 

rico, para mim é mais rico para isso.”. 

Para o P2 o CADMOS é útil na visualização das diferentes opções que melhor 

contribuem para um bom planeamento, não deixando de referir também as questões de 

usabilidade que influenciam negativamente a experiência de uso: 

P2: “Eu acho que, ajuda, que já lá tem o mapa todo, é como no Google, Lisboa a 

Vila Real tens três opções. Tu tocas numa, tocas na outra, e vês logo as 

comparações. Aqui também. Tem o mapa, tiro dali, meto aqui, puxo (…) não se 

parte sempre do zero. Eu acho que para reconcetualizar ajuda. De resto tudo bem, 

estou de acordo com a questão da ferramenta, é penosa.”. 

Para o P3 a utilidade do CADMOS na reconcetualização associa-se à reusabilidade do 

planeamento: 

P3: “É. Porque permite partir de uma base de trabalho (…) em vez de se estar 

outra vez a pensar em tudo de raiz. Portanto eu se daqui a um ano quiser mexer 

nisto eu já tenho uma estrutura. Não tenho que estar a pensar na estrutura toda 

de raiz.” 

Os dados recolhidos durante a Etapa II, na realização do segundo ciclo de Design 

Science Research, conduziram à conceção de dois novos meta-artefactos: Meta-artefacto 3: 

Propostas de melhoria ao editor; Meta-artefacto 4: Formas de uso do editor para 

reconcetualizar o planeamento; e que apresentamos no ponto seguinte. 
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4.3 Apresentação dos meta-artefactos resultantes do 

trabalho desenvolvido 

Com foi já referido anteriormente, os dados resultantes do trabalho desenvolvido 

conduziram à confirmação empírica de um meta-artefacto e à conceção de outros três. De 

seguida, apresentaremos cada um em particular, demonstrando como chegámos à estrutura 

de cada um e a sua relação com os objetivos do estudo e questões de investigação 

formuladas. 

 

4.3.1 Meta-artefacto 1 – Critérios de escolha do editor 

O meta-artefacto 1 não resulta diretamente do trabalho desenvolvido com o CADMOS 

no âmbito desta investigação, mas sim do levantamento de critérios apontados na literatura 

relativos às caraterísticas do CADMOS e que o caraterizavam como o mais adequado para a 

investigação que nos propúnhamos a desenvolver. Contudo, o trabalho empírico com o 

CADMOS serviu para confirmar ou refutar os critérios selecionados. Assim, o meta-artefacto 

1 constitui-se pela verificação ou não dos critérios elencados e assume a seguinte forma: 

Critérios de escolha do editor referidos na literatura e verificados no trabalho empírico 

realizado: 

▪ Editor baseado nos princípios da IMS-LD, linguagem de modelação 

considerada como a mais robusta e completa até à data de conclusão da presente 

investigação, na representação de processos educativos, com representação dos níveis A e 

B8 da IMS-LD; 

▪ Ferramenta de autoria com interface gráfica; 

▪ Apresentação de dois modelos de conceção e visualização do objeto de 

aprendizagem (modelo concetual e modelo de fluxo), sustentada numa abordagem de 

“separação de conceitos” no processo de planeamento, com origem nos princípios da 

engenharia de sistemas de informação; 

▪ Interoperabilidade e reusabilidade de objetos de aprendizagem modelados, 

advinda da IMS-LD; 

▪ Ferramenta simples de manusear, com interface clara e simples de 

compreender e manusear para o utilizador, sem necessidade de conhecimentos tecnológicos 

e didáticos específicos para o seu manuseamento; 

                                                
8 Ver secção 2.6.1 – A IMS-Learning Design. 
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▪ Auxilia utilizadores no processo de planeamento, através da disponibilização 

de modelos prontos a usar de abordagem de ensino afirmadas em educação, 

nomeadamente na área das ciências naturais e engenharias; 

▪ Possibilidade de uso da ferramenta para planear, através da representação dos 

elementos básicos constituintes do planeamento de processos de ensino e de aprendizagem, 

derivados dos elementos nucleares da própria IMS-LD; 

▪ Integração com o LMS Moodle, o LMS mais usado em educação em Portugal, 

com possibilidade de pré-visualização do resultado da modelação. 

Critério de escolha do editor referido na literatura, mas sem verificação empírica: 

▪ Operacionalização do produto de modelação realizada no CADMOS, no LMS 

Moodle. 

Os resultados apresentados mostram que o critério relativo à possibilidade de 

operacionalização automática do produto da modelação efetuada no CADMOS, no LMS 

Moodle, é o único de todos os identificados como importantes para a procura de respostas ao 

problema de investigação identificado para o presente trabalho, que não foi verificado 

empiricamente. Caso o foco de escolha seja no aspeto da operacionalização do objeto de 

aprendizagem de forma automática no LMS, o CADMOS não se encontra em estado de 

responder adequadamente a esta necessidade, o que inviabiliza a sua escolha para o efeito. 

Contudo, todos os restantes critérios identificados, relacionados com a interface e 

manuseamento da ferramenta para modelar objetos de aprendizagem, foram verificados no 

uso efetivo do editor, o que potenciam a sua escolha enquanto ferramenta adequada para o 

efeito por utilizadores sem conhecimentos específicos, quer em tecnologia quer em didática. 

 

4.3.2 Meta-artefacto 2 – Limitações do editor gráfico CADMOS 

Após as conclusões alcançadas com o meta-artefacto 1, foram exploradas as 

funcionalidades do CADMOS na Etapa I do estudo, pela investigadora, através da realização 

de diversas tentativas de representação de objetos de aprendizagem no editor. Este trabalho 

permitiu identificar limitações do CADMOS em três dimensões: usabilidade da ferramenta, ao 

nível da representação de planeamento de um objeto de aprendizagem e, ainda, ao nível da 

operacionalização do produto de modelação no LMS Moodle. Esta última dimensão encontra-

se relacionada com o único dos critérios que não foi verificado empiricamente e identificado 

no meta-artefacto 1, que detalhamos aqui em aspetos concretos que não estão funcionais. 
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Assim, o segundo meta-artefacto compõe-se pelos seguintes resultados e conclusões 

alcançadas: 

Limitações na usabilidade: 

▪ Lentidão no processo de deslocação dos componentes, nomeadamente no 

modelo concetual; 

▪ Quando se cria um novo elemento no modelo concetual este aparece no meio 

da tela, e nem sempre em lugar visível caso a mesma tenha sido estendida para além do 

visível no ecrã do CADMOS, o que dificulta o processo de identificação e configuração do 

elemento na estrutura geral do objeto de aprendizagem. Resulta que se carrega novamente 

para criação do elemento e ficam mais que os desejados no meio da estrutura em modelação, 

gerando alguma confusão; 

▪ No modelo de fluxo a deslocação das tarefas simples integradas na caixa negra 

representativa da tarefa composta obriga a um trabalho manual de deslocação de cada um 

dos elementos referidos, o que não se torna prático para o utilizador; 

▪ A forma de aplicação das regras no modelo de fluxo não é clara ou intuitiva. 

Limitações para o planeamento de objetos de aprendizagem: 

▪ Embora as possibilidades oferecidas pelo CADMOS permitam a especificação 

de um planeamento de um objeto de aprendizagem, durante o nosso trabalho concluímos que 

este é executável quando o planeamento se concentra em dimensões operacionais (objetivos, 

atores, tarefas, recursos). Mas se pretendemos implementar um planeamento com uma 

perspetiva macro, mais abrangente, levando em consideração os aspetos sociais e pessoais 

dos indivíduos envolvidos, ou aspetos relacionados ao sistema educacional e currículo formal, 

enfrentamos algumas dificuldades, uma vez que esses componentes não são representáveis 

no CADMOS. A única maneira de se referir a esse tipo de informação é adicionando notas 

com comentários à especificação. Mas essas notas não influenciam os modelos concetual e 

de fluxo e não são incorporadas no pacote de dados executável para operacionalização do 

produto de especificação na plataforma Moodle, o que mostra ser uma limitação importante 

no planeamento de objetos de aprendizagem em e-learning; 

▪ Outra limitação encontrada reside no nível de representação da especificação 

na visão de fluxo. O processo de especificação na visualização do modelo concetual gera 

automaticamente o modelo de fluxo. No entanto, quando é gerado, as ações dos diferentes 

atores não são distribuídas cronologicamente, nem associadas como estão no modelo 

concetual. Isto obriga a realização de trabalho manual do professor para fazer o deslocamento 
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de tarefas por ator verticalmente no modelo de fluxo, dispondo-as e relacionando-as com base 

na dinâmica desejada para a ação; 

▪ O mesmo acontece com a divisão temporal do objeto em fases. Esta é mais 

uma tarefa a realizar manualmente pelo docente, pois constitui uma limitação que influencia 

diretamente a visão e a perceção da ação no modelo de fluxo; 

▪ A derivação do modelo de fluxo a partir do modelo concetual faz com que a 

cada reconfiguração do modelo concetual seja obrigatório uma nova configuração do modelo 

de fluxo. Quando se introduz uma alteração no modelo concetual, a configuração feita pelo 

utilizador no modelo de fluxo não é preservada, sendo o mesmo reconstruído na forma, forma 

original, o que obriga a novo dispêndio de tempo para trabalho manual do utilizador; 

▪ Constatámos ainda que não é possível representar a interação entre atores na 

modelação de planeamentos no CADMOS. 

Limitações no processo de operacionalização do planeamento no Moodle: 

▪ A modelação é representável no LMS, mas os recursos internos do Moodle são 

criados sem conteúdo efetivo veiculado nos metadados; 

▪ Podemos introduzir documentos escritos (formatos Word e PDF) no Moodle, 

incorporando-os na especificação CADMOS e colocando-os automaticamente disponíveis 

para visualização e download no LMS. No entanto, documentos como Powerpoints só estão 

disponíveis para download, não sendo possível uma consulta automática e imediata do 

mesmo, a partir da própria plataforma; 

▪ Na especificação, podemos adicionar tarefas baseadas em recursos do 

Moodle, como wikis, fóruns, etc. e digitar o participante que executa a tarefa, bem como uma 

descrição da mesma (metadados). No entanto, esta informação não passa para o LMS, 

mostrando as tarefas sem qualquer informação associada. O único aspeto que passa é o 

nome dado à tarefa. 

O meta-artefacto 2 traz informação adicional ao meta-artefacto 1. Isto é, o meta-

artefacto 2 vem mostrar que, ainda que seja possível a modelação de objetos de 

aprendizagem no CADMOS, são ainda várias as limitações do editor para a realização do 

processo. 

O meta-artefacto 1 e o meta-artefacto 2 constituem uma primeira resposta às questões 

de investigação Q1 (Quais são os aspetos de um objeto de aprendizagem possíveis de 

especificar usando um editor gráfico para efeitos de planeamento didático?) e Q2 (Quais são 
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os principais aspetos determinantes no processo de conversão da especificação usando a 

linguagem IMS-LD em objetos de aprendizagem na plataforma LMS?), da mesma forma que 

se apresentam como meta alcançada dos objetivos 1 (Conhecer as potencialidades da 

linguagem de especificação IMS-LD enquanto possível ferramenta de planeamento didático 

em e-learning) e 2 (Analisar o processo de conversão da especificação do planeamento, 

usando a linguagem IMS-LD, num objeto de aprendizagem na plataforma LMS) delineados 

para o estudo. 

Os meta-artefactos concebidos tornaram-se conhecimento adicional para o segundo 

ciclo de Design Science Research, realizado na Etapa II. Os resultados alcançados 

constituem a perceção da investigadora relativamente ao uso do CADMOS, pelo que se 

afigurou importante colocar as ferramentas nas mãos de docentes, e conhecer as suas 

perceções relativamente ao uso da ferramenta para planear. 

Dadas as conclusões relativas ao processo de operacionalização automática do produto 

de modelação no Moodle, resolveu-se abandonar a exploração desta funcionalidade do 

CADMOS na Etapa II da investigação, por se considerar que ainda se encontra muito aquém 

do desejável para um uso eficaz e eficiente da mesma. Assim, centrámo-nos no uso do editor 

enquanto ferramenta de planeamento. 

 

4.3.3 Meta-artefacto 3 – Propostas de melhoria ao editor gráfico 

CADMOS 

O trabalho desenvolvido na Etapa II, com a colaboração de docentes participantes no 

estudo, permitiu confirmar as limitações identificadas pela investigadora na Etapa I e que 

constituem o meta-artefacto 2, e ainda identificar outras, reconhecidas pelos participantes, e 

que foram sendo nomeadas verbalmente durante e após o uso CADMOS, conforme foi 

apresentado atrás, com a análise dos dados provenientes das gravações de tela e áudio e 

das entrevistas realizadas no fim da Etapa II. Com base nestas limitações, nas propostas 

feitas pelos participantes durante a Etapa II e nas formas de uso da ferramenta pelos mesmos, 

analisadas através das gravações de tela, constituiu-se o meta-artefacto 3, com as seguintes 

propostas de melhoria ao CADMOS: 

Propostas de melhoria na usabilidade do editor: 

▪ Melhoria da interface gráfica, tornando-a mais intuitiva e apelativa; 
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▪ Diminuição da viscosidade da ferramenta, tornando-a mais leve e rápida; 

▪ Aumento da área de tela visível para a modelação, em ambos os modelos de 

visualização, dando mais espaço de manobra ao utilizador sem a necessidade de 

deslocação constante da tela; 

▪ Reconfiguração dos processos de criação de elementos e lugar de 

aparecimento destes na tela de modelação, no modelo concetual, fazendo com que 

o novo elemento surja num lugar onde não estejam representados outros já criados; 

▪ Apresentação dos formulários de metadados de forma mais imediata, sem 

necessidade de abrir uma nova janela para tal – uma possibilidade seria que no 

ecrã, ao lado da tela de modelação, surgisse uma aba com os formulários de 

metadados do objeto geral e dos elementos que o compõem, sendo para isso 

apenas necessário clicar no que se deseja aceder; 

▪ No modelo de fluxo, agregação e fixação das tarefas simples que integrem uma 

tarefa complexa na caixa de sequência, permitindo que o agrupamento possa ser 

deslocado na tela como um só; 

▪ Breve explicação da forma de aplicação e impacto das regras, no modelo de 

fluxo; 

▪ Criação de uma breve apresentação da forma de uso da ferramenta, do género 

de menu de ajuda. 

Propostas de melhoria ao editor para o planeamento de objetos de aprendizagem: 

▪ Permitir maior flexibilidade na representação, diminuindo a rigidez sequencial 

associada às tarefas. A colaboração implica interatividade e pode também implicar 

escolhas dos utilizadores, pelo que deve ser possível considerar mais que um fluxo 

de tarefas na conceção do objeto de aprendizagem; 

▪ No modelo concetual, considerar a representação do objeto com mais 

hierarquias na estrutura em árvore; 

▪ Permitir relacionar e fazer depender as tarefas do professor das tarefas do 

aluno, nomeadamente no modelo concetual; 

▪ Permitir a replicação de recursos, no modelo de fluxo; 

▪ Estender os recursos, abrindo as hipóteses a recursos externos ao Moodle, que 

não sejam em formato de vídeo ou hipertexto; 
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▪ Possibilitar a integração de ferramentas externas ao Moodle; 

▪ Abrir as possibilidades de representação de aspetos de cariz pessoal e 

contextual no planeamento; 

▪ Garantir que a modelação do modelo de fluxo realizada pelo utilizador é 

preservada quando são introduzidas alterações no modelo concetual;  

▪ No modelo de fluxo, integrar função de calendarização e representar linha do 

tempo vertical e horizontal na tela do modelo; 

▪ Apresentar o modelo de fluxo com as tarefas já distribuídas cronologicamente 

e em fases, estando também relacionadas entre si no caso de contarem com tarefas 

de diferentes atores para a sua realização. Esta proposta eventualmente obriga a 

que sejam introduzidos novos campos de metadados nos formulários das 

propriedades dos elementos do planeamento no modelo concetual, como um 

campo para o início e duração da tarefa; 

▪ Disponibilizar mais modelos prontos a usar de abordagens de ensino e de 

aprendizagem, aplicáveis noutras áreas do conhecimento; 

▪ Integrar sistema de verificação didática do planeamento executado e de 

aconselhamento do utilizador durante o processo de modelação. 

Propostas de melhoria ao editor no processo de operacionalização do planeamento no 

Moodle: 

▪ Todo o processo de operacionalização necessita de ser melhorado, a começar 

pela atualização da versão do Moodle no CADMOS e respetivas funcionalidades e 

recursos, sempre que esta fosse lançada para o mercado;  

▪ Além disso, a modelação efetuada deve ser passível de ser importada e criada 

de forma efetiva na representação completa de todos os elementos do planeamento 

e na estruturação definida pelo professor. Os recursos devem ficar todos 

disponíveis, independentemente de serem internos ou externos ao Moodle, e os 

diferentes atores devem ser associados às tarefas conforme o foram no 

planeamento no editor. 

As propostas de melhoria que apresentamos visam uma melhor adequação do 

CADMOS às necessidades dos docentes, para a execução de planeamentos de objetos de 

aprendizagem. 
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4.3.4 Meta-artefacto 4 – Formas de uso do editor gráfico CADMOS 

para reconcetualizar o planeamento de objetos de aprendizagem 

O meta-artefacto 4 é constituído pela identificação nos dados das formas de uso do 

editor para reconfigurar e reconcetualizar o planeamento. Sendo a reconcetualização um 

processo que se sustenta no “pensar” o planeamento, e que pode ser auxiliado pela 

reconfiguração, para atribuição de sentido didático ao mesmo, foram consideradas neste 

meta-artefacto todas as formas de uso do editor para realização das ações referidas, 

enquanto formas de reconcetualizar. Assim, identificamos: 

Ações que permitem reconcetualizar o planeamento 

Indicadores de atividade operacional de visualização do cenário: 

▪ Alternar entre os modelos concetual e de fluxo para análise do planeamento; 

▪ Deslocar a tela para observação de partes do planeamento; 

▪ Utilizar a função de “Zoom in & Zoom out” para alternância entre a visão global 

do planeamento e a visão detalhada de partes do mesmo; 

▪ Navegar entre os metadados do objeto de aprendizagem geral e os modelos 

concetual e de fluxo; 

▪ Expressividade, integralidade e completude na representação do objeto de 

aprendizagem. 

Indicadores de atividade intelectual sobre o objeto de aprendizagem: 

▪ Alterar os metadados do objeto de aprendizagem durante o processo de 

planeamento; 

▪ Eliminar, editar ou criar novos elementos (tarefas e/ou recursos, e atores). 

▪ Organizar o cenário de modelação do planeamento, quer no modelo concetual, 

quer no modelo de fluxo, (re)definindo os elementos e o fluxo de aprendizagem; 

▪ Estabelecer relações entre os elementos do planeamento (tarefas, recursos e 

atores). 
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O meta-artefacto 4 é a materialização da meta atingida para o objetivo 3) Identificar que 

mais-valias, se existirem, trazem as linguagens de modelação para o processo de 

planeamento didático em e-learning; e constitui a resposta à terceira questão de investigação 

Que potencialidades na concetualização e operacionalização do planeamento didático pode 

trazer o uso das linguagens de modelação? 

Com o trabalho desenvolvido na Etapa II do estudo e através do meta-artefacto 4, 

percebemos que o CADMOS providencia aos utilizadores, logo à partida, uma visão da 

articulação horizontal e vertical dos elementos constituintes do planeamento, através dos dois 

modelos de representação do planeamento. Isto é, através dos modelos concetual e de fluxo 

é possível observar a forma como tarefas, recursos e atores se articulam entre si e com os 

objetivos, e ainda perceber qual o fluxo de aprendizagem e seu alinhamento com os objetivos 

de aprendizagem definidos. Esta característica do editor auxilia os utilizadores no processo 

de pensar e (re)concetualizar o planeamento, permitindo-lhes aprimorar o objeto de 

aprendizagem ou reconfigurá-lo para um completamente novo, com o mesmo ou um outro 

sentido didático. 

Importa referir que os participantes atribuíram diferente valor relativamente à utilidade 

dos modelos concetual e de fluxo no processo de “pensar” o planeamento, sendo ainda 

salientada a possibilidade de reutilização e reconfiguração de um objeto de aprendizagem, 

para tal. Isto pode dever-se ao estilo de planeamento executado por cada um ou pelas 

preferências destes no que respeita à representação do planeamento de um objeto de 

aprendizagem. 

Todos os dados que aqui compilamos, são discutidos e enquadrados na literatura no 

capítulo que se segue, por forma a chegarmos às devidas conclusões, implicações e linhas 

de trabalho futuro. 
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Os resultados apresentados anteriormente, alcançados através de dois ciclos de Design 

Science Research, estão na origem de quatro meta-artefactos, no âmbito do estudo que aqui 

descrevemos. O primeiro ciclo do método, coincidente com a Etapa I do estudo, de trabalho 

individual da investigadora na escolha e exploração do editor, levou à conceção de dois meta-

artefactos: 

Meta-artefacto 1 – Critérios de escolha do editor; 

Meta-artefacto 2 – Limitações do editor para planear. 

O segundo ciclo do método, que consistiu no trabalho desenvolvido durante a Etapa II 

do estudo, com a colaboração dos participantes na exploração do CADMOS enquanto 

ferramenta de conceção e reconcetualização do planeamento, permitiu a criação de outros 

dois artefactos, nomeadamente: 

Meta-artefacto 3 – Propostas de melhoria ao editor; 

Meta-artefacto 4 – Formas de uso do CADMOS para reconcetualizar o 

planeamento. 

Neste capítulo refletiremos sobre os resultados alcançados com o trabalho desenvolvido 

e explicitaremos o conteúdo de cada meta-artefacto, numa análise crítica de cruzamento com 

a literatura. Para isso, e mantendo a estrutura que temos vindo a adotar no presente 

documento, a análise e discussão que se seguem serão apresentadas em dois grandes 

grupos, correspondentes às Etapas I e II do estudo. Antes de apresentar a discussão 

propriamente dita, fazemos uma apresentação dos principais estudos do uso do CADMOS 

para planear, cujas conclusões servirão de base à discussão dos meta-artefactos produzidos 

na nossa investigação. 

 

5.1 Caracterização dos principais estudos do uso do 

CADMOS para planear 

Para discussão dos resultados alcançados no presente estudo, que se apresentam sob 

a forma de meta-artefactos, teremos por base os resultados de dois estudos (Katsamani & 

Retalis, 2013; Boloudakis et al., 2012) sobre o uso do CADMOS para planear. 

O estudo de Katsamani e Retalis (2013) contou com um grupo de 36 participantes, dos 

quais 25 são professores (20 são professores no ensino superior). Quase a totalidade (30) do 

grupo de participantes tinha já usado um editor gráfico ou outra ferramenta de design. O 
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trabalho empirico neste estudo dividiu-se em duas fases: 1) apresentação do CADMOS e 

ambientação à ferramenta, com manuseamento da mesma pelos participantes; 2) modelação 

de dois objetos de aprendizagem no CADMOS, em que um era comum a todos os 

participantes e apresentado sob a forma de narrativa, e o segundo era escolhido pelos 

participantes individualmente. A avaliação da experiência de uso do CADMOS pelos 

participantes, com foco na usabilidade e na satisfação dos utilizadores) deu-se através da 

resposta a um questionário online com 25 perguntas (22 perguntas fechadas e 3 perguntas 

finais abertas). Os autores executaram ainda a avaliação das modelações realizadas pelos 

participantes, segundo rúbricas definidas à priori (Integralidade na descrição, completude dos 

cenários, expressividade da modelação, orquestração entre os elementos constituintes do 

objeto de aprendizagem e os objetivos e visualização do cenário) coincidentes com aquelas 

que tivemos também em consideração nesta investigação, conforme mencionado e 

apresentado na Tabela 13 (ver Capítulo IV – Resultados). 

O estudo de Boloudakis et al. (2012) teve a participação de 15 professores, sendo 6 

docentes no ensino superior. Nove dos participantes não tinham qualquer experiência anterior 

de uso de ferramentas de design. Tal como no estudo de Katsamani e Retalis (2013), também 

aqui houve uma sessão prévia de apresentação do CADMOS e ambientação à ferramenta. 

Num segundo momento, de análise de uso do editor gráfico, as modelações realizadas pelos 

participantes basearam-se numa narrativa do objeto de aprendizagem comum a todos. Os 

resultados obtidos centraram-se na facilidade de uso do CADMOS, em questões de 

usabilidade da ferramenta e interoperabilidade com o Moodle, tendo sido recolhidos através 

de um questionário online, composto por 31 questões, das quais 24 eram questões fechadas 

e 6 eram questões abertas. 

Como afirmamos anteriormente, o estudo de Boloudakis et al., (2012) centra-se nos 

aspetos de usabilidade do CADMOS e facilidade de uso da ferramenta. O estudo de 

Katsamani e Retalis (2013) explora, além de questões de usabilidade, as potencialidades do 

CADMOS para planear. Este segundo estudo, de Katsamani e Retalis, aproxima-se mais da 

investigação que aqui apresentamos. Contudo, o nosso estudo diferencia-se de ambos 

porque, além da exploração das questões de usabilidade do CADMOS e das possibilidades 

de uso do editor gráfico para planear, investigamos também se o CADMOS permite pensar o 

planeamento e reconcetualizar objetos de aprendizagem.  

Outra questão diferenciadora do nosso estudo prende-se com o modo como 

compilamos os resultados alcançados. No estudo que realizámos elencámos nos meta-

artefactos 2 a 4 as conclusões obtidas e que todas juntas formam um pacote de informação 

útil para o desenvolvimento do CADMOS, quer ao nível concetual quer ao nível tecnológico. 



Capítulo V – Discussão dos resultados 

222 

Os estudos referidos não o fazem, limitando-se a identificar as conclusões alcançadas como 

verificação da possibilidade do uso da ferramenta (ou não) para planear. Contudo, algumas 

das conclusões alcançadas nesses estudos estão de acordo com resultados também 

verificados na nossa investigação. Mas esta discussão será realizada mais à frente. 

 

5.2 Etapa I do estudo – Fase I: Escolha do editor gráfico 

CADMOS 

O ponto de partida do presente trabalho constituiu-se pelo reconhecimento de que a 

IMS-LD é uma linguagem de modelação de objetos de aprendizagem, atualmente 

considerada como a mais robusta e completa (Torres et al., 2010), integrando aspetos de 

interoperabilidade e reutilização de produtos de especificação (IMS, 2003; Derntl, Neumann 

& Oberhuemer, 2012; Paquette, 2010). 

O primeiro meta-artefacto resultante da Etapa I do estudo consiste na definição dos 

critérios de escolha do editor para planear. Perante a necessidade de escolha de uma 

ferramenta, seja ela tecnológica ou não, devemos ter em consideração os objetivos 

pretendidos para o uso da mesma, as suas potencialidades e eficácia na resolução do 

problema. Neste sentido, e tendo presente o problema de investigação, constituído pela falta 

de execução de planeamento pelos docentes do ensino superior devido a fatores como falta 

de tempo ou de conhecimentos para a tarefa, a escolha do CADMOS para o desenvolvimento 

do trabalho de estudo sustentou-se em critérios que se prendem com aspetos formais para o 

planeamento e com aspetos de usabilidade, a maioria identificados já na literatura, como: 

▪ Editor baseado nos princípios da IMS-LD (Katsamani & Retalis, 2011), 

linguagem de modelação mais robusta e completa à data, na representação de 

processos educativos (Martínez-Ortiz et al., 2008; Torres et al., 2010), com 

representação dos níveis A e B da IMS-LD; 

▪ Ferramenta de autoria com interface gráfica; 

▪ Apresentação de dois modelos de conceção e visualização do objeto de 

aprendizagem (modelo concetual e modelo de fluxo), sustentada numa abordagem 

de “separação de conceitos” no processo de planeamento, com origem nos 

princípios da engenharia de sistemas de informação (Prieto et al., 2013); 
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▪ Interoperabilidade e reusabilidade de objetos de aprendizagem modelados, 

advinda da IMS-LD (Derntl, Neumann & Oberhuemer, 2012; Paquette, 2010; IMS, 

2003); 

▪ Ferramenta simples e intuitiva, com interface amigável para o utilizador, sem 

necessidade de conhecimentos tecnológicos e didáticos específicos para o seu 

manuseamento (Katsamani & Retalis, 2012; Arpetti, Baranauskas & Leo, 2013; 

Katsamani & Retalis, 2013; Prieto et al., 2013); 

▪ Auxilia utilizadores no processo de planeamento, através da disponibilização 

de modelos prontos a usar de abordagem de ensino afirmadas em educação, 

nomeadamente na área das ciências naturais e engenharias; 

▪ Integração com o LMS Moodle (Katsamani & Retalis, 2011, 2012, 2013; Prado, 

Brandão & Brandão, 2014), o LMS mais usado em educação em Portugal 

(Boloudakis et al., 2012), com possibilidade de pré-visualização do resultado da 

modelação quando operacionalizado na plataforma e de exportação do mesmo num 

pacote de dados executável em formato diretamente compatível com o Moodle 

(Arpetti, Baranauskas & Leo, 2013; Boloudakis et al., 2012); 

▪ Possibilidade de uso da ferramenta para planear, através da representação dos 

elementos básicos constituintes do planeamento de processos de ensino e de 

aprendizagem, derivados dos elementos nucleares da própria IMS-LD (Hermans, 

Janssen & Koper, 2014). 

Todos os critérios elencados são mencionados na literatura relativa ao CADMOS e 

foram verificados através da exploração do editor ao longo da Etapa I do estudo, à exceção 

do que diz respeita à integração do CADMOS com o Moodle para operacionalização dos 

planeamentos. Esta função de integração entre o CADMOS e o LMS mostrou-se bastante 

àquem do desejado para que seja considerado como aceitável e operacional o resultado da 

importação do produto de modelação no Moodle. 

Um outro critério que se afigurou como interessante e que potencia a adoção do 

CADMOS é facto de este editor facilitar a partilha e reutilização de produtos de planeamento, 

o que permite poupar tempo aos professores no processo criativo de seus objetos de 

aprendizagem. Este é um aspeto salientado também nas conclusões do estudo de Katsamani 

e Retalis (2013), em que os participantes relataram como extremamente útil o fato de poderem 

exportar seus produtos de modelação em formato IMS-LD e abri-los em qualquer outro editor 
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compatível. E esta é uma funcionalidade que responde diretamente às necessidades 

evidenciadas pelas afirmações dos entrevistados na Etapa 0, que diziam: 

“Uso, guardo, mas renovo sempre. Ou na atualização de tarefas, ou na introdução de 

outros, de outros tópicos, até documentos hum…diversos para, para despoletar discussões.” 

(Excerto da entrevista E1 ao P01) 

“Sim, de uma forma geral tenho as tabelas todas, sim. (..) Sim, recorro (a planeamentos 

anteriores). Mas são planeamentos mais gerais. (…) Sim, normalmente de um ano para o 

outro pego no anterior e atualizo.” 

(Excerto da entrevista E1 ao P02) 

“Eu penso no problema e na maneira de o resolver. (…) Esta necessidade de ajustar 

regularmente não a matéria em si mas a forma de a apresentar. Isso é que eu tenho sempre 

necessidade de fazer. (…) Sim. Crio uma pasta no computador com a data cronológica do 

trabalho. E depois coloco tudo lá dentro. No ano seguinte volto ao principio, leio o que foi 

feito no ano anterior e escrevo um documento para o ano seguinte. Não agarro nos do ano 

anterior e não vou copiando para os anos seguintes, porque senão… (…) Exacto, vou 

adaptando, não faço copy paste porque senão os erros do ano anterior vão-se repetir no 

ano seguinte. (…) quando consulto as minhas pastas tenho coisas desde há dez anos.” 

(Excerto da entrevista E1 ao P3) 

Podemos dizer que, enquanto ferramenta de planeamento, o CADMOS é útil e tem 

várias vantagens, uma vez que permite ter diferentes visões do processo, salvar planos, 

compartilhá-los, alterá-los e reutilizá-los, concluindo-se que, tal como mostrado no estudo de 

Katsamani e Retalis (2013), os professores comentaram que a ferramenta CADMOS pode 

facilitar a colaboração entre vários designers, graças às suas metáforas visuais. 

 

5.3 Etapa I do estudo – Fase II: Exploração do CADMOS 

como ferramenta de planeamento 

No CADMOS, o modelo concetual de modelação permite representar tarefas, atribuir-

lhes recursos, e determinar os objetivos educacionais que têm associados e os atores que os 

executam. O desenho concetual encontra-se interligado ao modelo de fluxo, que oferece a 
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visão da dinâmica cronológica da sequência de tarefas e forma de orquestração das tarefas 

e atores, ao longo das fases da dinâmica didática (Katsamani & Retalis, 2011, 2012, 2013). 

Assim, partindo dos elementos básicos elencados por Lopes, Cravino e Silva (2010) 

como constituintes de um planeamento (o contexto dos alunos, o campo concetual específico 

do objeto de aprendizagem, a situação contextual da ação, o tipo de mediação do professor, 

as diferentes situações formativas e articulação entre elas, a formulação de problemas, os 

recursos e as tarefas a realizar pelos alunos) e dos elementos chave do modelo concetual da 

IMS-LD (sujeito, papel, atividade, ambiente, método e resultado), veiculados no Capítulo II, 

do enquadramento teórico, depreendemos que, teoricamente, seria possível realizar um 

planeamento através desta ferramenta. Mas era necessário testar esta possibilidade, na 

prática, pois constituía uma condição necessária para a prossecução dos trabalhos. 

Do trabalho realizado na Fase II da Etapa I do estudo resultou o meta-artefacto 2, que 

se constitui pelas “Limitações do editor gráfico CADMOS”. As limitações identificadas 

estendem-se por diferentes dimensões, como a da usabilidade da ferramenta, a do 

planeamento de um objeto de aprendizagem com o CDAMOS e da integração e 

operacionalização do planeamento no Moodle.  

Como Limitações na usabilidade do CADMOS apontámos: 

▪ Lentidão no processo de deslocação dos componentes, nomeadamente no 

modelo concetual; 

▪ Quando se cria um novo elemento no modelo concetual este aparece no meio 

da tela, e nem sempre em lugar visível caso a mesma tenha sido estendida para além do 

visível no ecrã do CADMOS, o que dificulta o processo de identificação e configuração do 

elemento na estrutura geral do objeto de aprendizagem. Resulta que se carrega novamente 

para criação do elemento e ficam mais que os desejados no meio da estrutura em modelação, 

gerando alguma confusão; 

▪ No modelo de fluxo a deslocação das tarefas simples integradas na caixa negra 

representativa da tarefa composta obriga a um trabalho manual de deslocação de cada um 

dos elementos referidos, o que não se torna prático para o utilizador; 

▪ A forma de aplicação das regras no modelo de fluxo não é clara ou intuitiva. 

Em adição aos resultados mencionados, concluímos ainda com o nosso estudo que não 

é necessário conhecimento técnico específico para usar o CADMOS. Os participantes P1, P2 

e P3, não sendo utilizadores técnicos e não conhecendo o CADMOS à partida, usaram a 

ferramenta sem grandes dificuldades, tendo cumprido com o plano de trabalhos traçado e os 
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objetivos previstos. P1, P2 e P3 classificaram o CADMOS como fácil de manusear, sendo 

percetível o modo de funcionamento da ferramenta. Os participantes nos estudos de 

Boloudakis et al. (2012) e de Katsamani e Retalis (2013) afirmam que o CADMOS é simples 

de usar e que facilmente se entende a filosofia da ferramenta e os dois modelos de 

visualização. Contudo, importa relembrar que os participantes nestes dois estudos tiveram 

uma sessão inicial de apresentação do CADMOS e ambientação à ferramenta, contrariamente 

ao que se passou com P1, P2 e P3, o que poderá ter influenciado (positivamente) a 

experiência de uso do CADMOS pelos primeiros. 

No que se refere às Limitações no planeamento de um objeto de aprendizagem, 

identificámos: 

▪ Embora as possibilidades oferecidas pelo CADMOS permitam a especificação 

de um planeamento de um objeto de aprendizagem, durante o nosso trabalho concluímos que 

este é executável quando o planeamento se concentra em dimensões operacionais (objetivos, 

atores, tarefas, recursos). Mas se pretendemos implementar um planeamento com uma 

perspetiva macro, mais abrangente, levando em consideração os aspetos sociais e pessoais 

dos indivíduos envolvidos, ou aspetos relacionados ao sistema educacional e currículo formal, 

enfrentamos algumas dificuldades, uma vez que esses componentes não são representáveis 

no CADMOS. A única maneira de se referir a esse tipo de informação é adicionando notas 

com comentários à especificação. Mas essas notas não influenciam os modelos concetual e 

de fluxo e não são incorporadas no pacote de dados executável para operacionalização do 

produto de especificação na plataforma Moodle, o que mostra ser uma limitação importante 

no planeamento de objetos de aprendizagem em e-learning; 

▪ Outra limitação encontrada reside no nível de representação da modelação na 

visão de fluxo. O processo de especificação na visualização do modelo concetual gera 

automaticamente o modelo de fluxo. No entanto, quando é gerado, as ações dos diferentes 

atores não são distribuídas cronologicamente, nem associadas como estão no modelo 

concetual. Isto obriga a realização de trabalho manual do professor para fazer o deslocamento 

de tarefas por ator verticalmente no modelo de fluxo, dispondo-as e relacionando-as com base 

na dinâmica desejada para a ação; 

▪ O mesmo acontece com a divisão temporal do objeto em fases. Esta é mais 

uma tarefa a realizar manualmente pelo docente, pois constitui uma limitação que influencia 

diretamente a visão e a perceção da ação no modelo de fluxo; 

▪ A derivação do modelo de fluxo a partir do modelo concetual faz com que a 

cada reconfiguração do modelo concetual seja obrigatório uma nova configuração do modelo 
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de fluxo. Quando se introduz uma alteração no modelo concetual, a configuração feita pelo 

utilizador no modelo de fluxo não é preservada, sendo o mesmo reconstruído na forma, forma 

original, o que obriga a novo dispêndio de tempo para trabalho manual do utilizador; 

▪ Constatámos ainda que não é possível representar a interação entre atores na 

modelação de planeamentos no CADMOS. 

Boloudakis et al. (2012), ainda que não tendo explorado muito a questão do uso do 

CADMOS para planear, identificam uma limitação da ferramenta a este nível, que vai ao 

encontro das identificadas nesta nossa investigação, e que se prende com a flexibilidade da 

representação do objeto no modelo de fluxo, nomeadamente na possibilidade de orquestração 

de tarefas, aplicação de regras. Os mesmos autores contribuem para o tema de investigação 

com a identificação de uma limitação relacionada com os metadados dos recursos de 

aprendizagem, nomeadamente a instancia “tipo” (de recurso), afirmando que as opções 

fornecidas no CADMOS não caracterizam suficientemente os serviços/recursos disponíveis 

no Moodle e fora dele (por exemplo, partilha de arquivos ou criação de documentos online, 

entre outros possíveis). Consideramos que esta questão levantada por Boloudakis et al. 

(2012) é de toda a importância e pertinência. No nosso estudo ela não foi levantada enquanto 

limitação, possivelmente pelo facto de todos os objetos de aprendizagem modelados no 

CADMOS fazerem uso de tipos de recursos disponíveis nos metadados no editor gráfico. 

Contudo, consta como uma das propostas de melhoria ao CADMOS que constituem o meta-

artefacto 3 como resultado desta investigação: “Estender os recursos, abrindo as hipóteses a 

recursos externos ao Moodle, que não sejam em formato de vídeo ou hipertexto”. 

Por seu lado, Katsamani e Retalis (2013) chegam a conclusões que se aproximam das 

que alcançámos também, referindo que os participantes foram capazes de criar um modelo 

concetual melhor estruturado do que o modelo de fluxo, o que leva a concluir que os 

professores conseguem criar mais facilmente o mapa concetual das tarefas e recursos, e 

relacioná-los, do que o seu fluxo, possivelmente por o modelo concetual se aproximar mais 

do tipo de representação do planeamento que estão habituados a fazer no seu dia-a-dia. 

A representação de tarefas de aprendizagem presenciais no CADMOS é possível, 

contudo não é fácil de se realizar. Como afirmam Prieto et al. (2013) no estudo comparativo 

de diferentes ferramentas de autoria e cujos resultados mostramos de forma sintetizada na 

Tabela 2 (ver na secção 2.7), no CADMOS as limitações na representação deste tipo de 

situações presenciais relacionam-se com a dificuldade de representação de situação face a 

face e de recursos físicos. Esta é uma limitação proeminente nas ferramentas que têm por 

base os princípios da IMS-LD, dado que a linguagem foi concebida para a modelação de 
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objetos de aprendizagem em e-learning, com objetivo de automação dos objetos de 

aprendizagem em ambientes de aprendizagem virtuais. 

Ainda relativamente a este aspeto, concluímos que o uso de tarefas compostas ou 

tarefas simples no processo de especificação no CADMOS, trata-se de uma questão 

concetual, que em termos práticos afeta somente a estrutura visual do objeto de 

aprendizagem representado no Moodle. Usar tarefas compostas na modelação pode ser 

importante em casos de objetos de aprendizagem mais complexos, como na existência de 

tarefas que são afetadas pela ação do aprendiz e/ou precisam ser repetidas até que uma ação 

válida seja alcançada para o progresso. O seu uso na conceção do objeto de aprendizagem 

depende da compreensão do professor e da maneira que concebe o objeto. 

As Limitações do CADMOS na integração com o Moodle e na operacionalização do 

planeamento identificadas neste nosso estudo foram: 

▪ A modelação é representável no LMS, mas os recursos internos do Moodle são 

criados sem conteúdo efetivo veiculado nos metadados. Esta é uma particularidade do 

CADMOS, já identificada por Prado, Brandão e Brandão (2014) numa descrição das 

funcionalidades do CADMOS;  

▪ Podemos introduzir documentos escritos (formatos Word e PDF) no Moodle, 

incorporando-os na especificação CADMOS e colocando-os automaticamente disponíveis 

para visualização e download no LMS. No entanto, documentos como Powerpoints só estão 

disponíveis para download, não sendo possível uma consulta automática e imediata do 

mesmo, a partir da própria plataforma; 

▪ Na especificação, podemos adicionar tarefas baseadas em recursos do 

Moodle, como wikis, fóruns, etc. e digitar o participante que executa a tarefa, bem como uma 

descrição da mesma (metadados). No entanto, esta informação não passa para o LMS, 

mostrando as tarefas sem qualquer informação associada. O único aspeto que passa é o 

nome dado à tarefa. 

Face às limitações mencionadas, considerámos que esta funcionalidade de integração 

entre o editor gráfico e o Moodle estava ainda muito incipiente, não trazendo uma verdadeira 

resposta para o problema de investigação, pois obriga os professores à execução de um 

trabalho manual extra de configuração dos elementos do objeto de aprendizagem no LMS, 

para que este fique operacional para uso pelos alunos, pelo que abandonámos a exploração 

das potencialidades do CADMOS nesta dimensão. 
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Contudo, Boloudakis et al. (2012) aprofundaram as limitações na integração do 

CADMOS com o Moodle e identificaram novas limitações. Os autores concluíram no seu 

estudo que os mapeamentos entre os elementos de design no CADMOS e os elementos do 

Moodle nem sempre são corretos e compreensíveis do ponto de vista semântico e de 

funcionalidade. Por outro lado, identificaram que um objeto de aprendizagem modelado no 

CADMOS pode ter atribuídas regras (no modelo de fluxo) que o Moodle pode não suportar, 

dando como exemplo a alteração da ordem de execução as tarefas simples incluídas numa 

tarefa composta a partir da sequência definida pelo professor para a realização das mesmas 

para uma sequência baseada nas preferências do aluno. E, por outro lado ainda, referem 

também que há regras que o Moodle pode suportar, mas que a versão atual do CADMOS não 

permite que um designer as inclua no pacote de exportação de um produto de modelação que 

será operacionalizado no Moodle. No mesmo estudo os autores referem ainda que, embora 

um designer possa adicionar regras ao objeto de aprendizagem no modelo de fluxo do 

CADMOS, a maneira de codificá-las e "empacotá-las" no pacote de dados que será importado 

e operacionalizado no Moodle carece de mais investigação e desenvolvimento, para que 

sejam totalmente compatíveis com os mecanismos de restauração do Moodle. 

É importante referir que no manuseamento do CADMOS, aquando do uso da 

funcionalidade de pré-visualização da modelação no Moodle, verificamos que interface do 

Moodle que é apresentada na pré-visualização do CADMOS parece-nos ser de uma versão 

já antiga do LMS, comparando com a interface das últimas versões do mesmo. Esta 

compatibilidade de versões poderá também constituir um problema na integração das 

ferramentas, já que a evolução constante das funcionalidades do Moodle, não sendo 

acompanhada pelo CADMOS, trará a cada passo, novas limitações e problemas na 

operacionalização dos produtos de modelação.  

 

5.4 Etapa II do estudo – O CADMOS como ferramenta de 

planeamento 

Os dados extraídos da análise ao uso efetivo do CADMOS pelos docentes e das 

entrevistas, serviram para complementar as limitações já apontadas na Etapa I. 

Contudo, o foco nesta fase era o uso de CADMOS para planear e reconceptualizar 

objetos de aprendizagem em e-learning, por docentes do ensino superior. Os resultados 

alcançados permitiram a conceção de dois novos meta-artefactos através do segundo Ciclo 

de Design neste trabalho, do método Design Science Research: o meta-artefacto 3 – 
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Propostas de melhorias ao editor; e o meta-artefacto 4 – Formas de uso do CADMOS para 

reconcetualizar o planeamento. 

O meta-artefacto 3 resulta do conteúdo dos restantes meta-artefactos produzidos, 

sendo complementado com propostas de melhorias lançadas pelos participantes P1, P2 e P3. 

Este meta-artefacto assume as mesmas dimensões de análise consideradas no meta-

artefacto 2, nomeadamente a usabilidade da ferramenta, o planeamento de um objeto de 

aprendizagem com o editor gráfico e a integração com o Moodle e operacionalização do 

planeamento no LMS. Nas propostas de melhoria ao CADMOS que apresentamos neste 

meta-artefacto 3 apresentamos soluções para as limitações identificadas no meta-artefacto 2 

e outras que vão para além disso, mencionadas pelos participantes no estudo como 

importantes para melhorar o desempenho do CADMOS no planeamento e reconcetualização 

de planeamentos de objetos de aprendizagem. 

Boloudakis et al. (2012), no seu estudo apresentam também uma proposta para 

melhorar o editor gráfico CADMOS. Esta aponta que o CADMOS precisa oferecer maior 

flexibilidade ao designer na criação de objeto de aprendizagem, nomeadamente na forma de 

orquestrar as tarefas, nas regras necessárias adicionar para a dinâmica pretendida e nos tipos 

de atividades que os alunos devem executar, vai ao encontro das propostas que resultam da 

investigação que aqui apresentamos e que integram o meta-artefacto 3, as quais 

apresentamos numa forma mais operacional, como por exemplo “Permitir maior flexibilidade 

na representação, diminuindo a rigidez sequencial associada às tarefas. A colaboração 

implica interatividade e pode também implicar escolhas dos utilizadores, pelo que deve ser 

possível considerar mais que um fluxo de tarefas na conceção do objeto de aprendizagem” 

ou “No modelo concetual, considerar a representação do objeto com mais hierarquias na 

estrutura em árvore”. 

Katsamani e Retalis (2013) contribuem também com uma proposta de melhoria ao 

CADMOS, referente ao modelo de fluxo, dizendo que a ferramenta poderia conter padrões de 

fluxo de aprendizagem, a fim de ajudar os designers na orquestração das atividades. Uma 

vez que o modelo de fluxo depende do modelo concetual e deriva deste, assumimos que a 

proposta de Katsamani e Retalis se refira à estruturação do modelo de fluxo numa forma mais 

coerente com o modelo concetual, indo ao encontro da proposta que fazemos no meta-

artefacto 3 e que diz: “Apresentar o modelo de fluxo com as tarefas já distribuídas 

cronologicamente e em fases, estando também relacionadas entre si no caso de contarem 

com tarefas de diferentes atores para a sua realização. Esta proposta eventualmente obriga 

a que sejam introduzidos novos campos de metadados nos formulários das propriedades dos 
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elementos do planeamento no modelo concetual, como um campo para o início e duração da 

tarefa”.  

 As restantes propostas de melhoria que elencamos no meta-artefacto 3 são novas, não 

tendo sido identificadas em mais nenhum estudo sobre o CADMOS. Tal pode dever-se ao 

facto de nos estudos de Boloudakis et al. (2012) e de Katsamani e Retalis (2013) a recolha 

dos dados de usabilidade e de satisfação dos participantes no uso do CADMOS se ter 

centrado na aplicação de questionários online, maioritariamente compostos por questões 

fechadas, sem grande espaço para contribuições mais significativas dos utilizadores. 

O meta-artefacto 4 é o produto de uma análise à forma como o CADMOS, enquanto 

ferramenta de planeamento, ajuda não só a planear, mas também a pensar um planeamento 

e reconcetualizá-lo.  

Dos estudos realizados ao CADMOS encontrados na literatura disponível à data, 

nenhum se focava claramente na exploração das potencialidades do editor gráfico para 

auxiliar a pensar o planeamento enquanto atua sobre o mesmo e o reconfigura. Joubert e 

Wishart (2012) e Knuuttila (2011) salientam esta ideia do uso da ferramenta para pensar (e 

construir conhecimento), como um processo paralelo e concomitante entre as ações 

operacionais na ferramenta (reconfiguração do planeamento) e de pensar sobre o conteúdo 

que se manipula (reconcetualização do planeamento). 

Na nossa perspetiva esta potencialidade do CADMOS de ajudar a pensar o 

planeamento é essencial numa ferramenta de design de objetos de aprendizagem, pois é 

através das formas de auxiliar o docente neste processo que ela se torna efetivamente útil ou 

não. E concluímos que sim, que determinadas funcionalidades do CADMOS, na versão atual, 

facilitam a visão do objeto de aprendizagem e o seu planeamento pelo docente. 

Estas funcionalidades dividem-se em dois tipos: 1) Indicadores de atividade operacional 

de visualização do cenário de modelação no CADMOS; e 2) Indicadores de atividade 

intelectual sobre o objeto de aprendizagem. 

No primeiro tipo, a possibilidade de visualização do cenário através de deslocação da 

tela, da alternância entre os modelos concetual e de fluxo, do uso das funções de Zoom in & 

out e da navegação entre os metadados gerais do objeto de aprendizagem e os cenários de 

modelação, associados à expressividade, integralidade e completude na representação do 

objeto de aprendizagem, possibilitam a avaliação constante da articulação horizontal (entre 

os elementos do planeamento que permitem atingir os resultados de aprendizagem 
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pretendidos) e vertical (do ponto de partida até aos resultados de aprendizagem) do 

planeamento, conforme propôem Lopes, Cravino e Silva (2010). Estas funções do CADMOS 

são uma mais-valia acrescida, pois permitem aos utilizadores terem uma visão geral do 

planeamento e avaliarem continuamente o alinhamento do mesmo. 

Os indicadores de atividade intelectual sobre o objeto de aprendizagem incluem ações 

de reconfiguração do planeamento, como criar e elminar elementos do planeamento (tarefas, 

recursos, atores), editar metadados (dos elementos tarefa ou recursos e metadados gerais do 

objeto de aprendizagem) e (re)organizar o cenário de modelação refefinindo os elementos do 

planeamento (no modelo concetual) e o fluxo de aprendizagem (no modelo de fluxo). Como 

demonstrado no Capítulo IV, P1 e P3 reconcetualizaram os seus planeamentos, originando 

um novo objeto de aprendizagem, enquanto que P2 apenas refinou o planeamento sem o 

reconcetualizar. O tipo e o volume de ações de P1 (14 ações de reconfiguração) e de P3 (24 

ações de reconfiguração) durante o processo de reconcetualização reflectem isso mesmo, 

isto é, mostram que o CADMOS permite pensar o planeamento durante as ações de 

reconfiguração do mesmo. P2 apenas efetuou 8 ações de reconfiguração, indicadoras de 

atividade intelectual no seu processo de refinamento do planeamento, um volume inferior ao 

de P1 e de P3, reveladoras da menor complexidade do processo intelectual executado no 

processo. 

No trabalho empirico com P1, P2 e P3, denotámos que à medida que se familiarizavam 

com o CADMOS, os participantes, de uma forma geral, no modelo concetual deixaram de 

introduzir os metadados do objeto de aprendizagem, das tarefas e dos recursos, excetuando 

aqueles que eram de cariz obrigatório para poderem avançar para o modelo de fluxo, como o 

nome das tarefas e recursos e o ator associado à realização da mesma. Este facto leva-nos 

a ponderar se para os docentes, os metadados não são importantes no planeamento ou, se 

não os introduziam pelo facto de estarem omissos na visão global do objeto de aprendizagem, 

não influenciando a forma de pensar e estruturar o planeamento. 

Outro dado interessante, ainda neste contexto, prende-se com a forma de designar as 

tarefas e recursos. Se esta for feita corretamente, através do uso de verbos de ação para as 

tarefas, a perceção do que se espera na mesma é quase imediata, bem como quem a vai 

desempenhar, se os alunos ou o professor. Esta informação pode facilmente ser verificada 

acedendo ao modelo de fluxo, onde as tarefas são distribuídas por ator. Contudo, não 

esqueçamos que os metadados ganham relevância para a operacionalização da modelação 

no LMS, quando esta funcionalidade estiver a operar corretamente. 
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Tal como afirmam Prieto et al. (2013), o CADMOS não dispõe da funcionalidade de 

análise da estratégia didática ou de conselhos aos utilizadores durante o processo de 

planeamento. Consideramos que este é um aspeto essencial a terem consideração no 

desenvolvimento de editores, o CADMOS ou outro, pois pode ser uma ajuda crucial para os 

docentes sem conhecimentos de didática, transmitindo-lhes segurança no processo de 

planear e potenciando o sucesso do objeto de aprendizagem criado, e indiretamente dos 

processos de ensino e de aprendizagem. 

Esta problemática do ensino com as TIC tem sido trazida à luz e tem ganho maior foco 

pela investigação desenvolvida em torno do tema, como aconteceu no recente estudo 

publicado e desenvolvido pelo Observatório de Qualidade no Ensino a Distância e eLearing 

da Universidade Aberta (OQDeL, 2015) e em iniciativas de partilha e publicação de ações e 

de investigação científica entre unidades de e-learning do ensino superior, em encontros 

anuais, os denominados eL@IES – Encontro Nacional de Instituições e Unidades de e-

Learning do Ensino Superior. Estas iniciativas só demonstram o quão premente é a 

investigação e o desenvolvimento nesta área. 

É neste contexto que acreditamos que as ferramentas tecnológicas podem ajudar a 

ultrapassar as barreiras identificadas, servindo como facilitadoras também nos processos de 

conceção e de reconcetualização do planeamento, e permitindo efetivamente a representação 

dos planeamentos numa linguagem entendível por todos, o que facilita a partilha e reutilização 

dos mesmos, de acordo com a ideia, partilhada e defendida por vários especialistas em 

planeamento (Hernández-Leo et al., 2011; Hilera et al., 2010; Wichmann, Engles & Hoppe, 

2010) de que este deve ser partilhado e reutilizado entre a comunidade. 

Concluímos o presente capítulo referindo que o trabalho empírico, e dados resultantes 

do mesmo, realizado nas duas fases da Etapa I, foi apresentado à comunidade científica 

através de dois artigos (Maia, Lopes, Martins & Pessoa, 2016; Maia, Lopes, Martins & Pessoa, 

2015), apresentados nos eventos 2nd International Conference of the Portuguese Society for 

Engineering Education (CISPEE 2016) e INTED 2015 - 9th International Technology, 

Education and Development Conference, respetivamente.  Os resultados do trabalho 

realizado na Etapa II encontram-se em compilação num artigo para submissão a uma revista 

científica com factor de impacto.
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6.1 Conclusões 

O problema de investigação que sustentou o desenvolvimento do presente estudo 

prende-se com o facto de os docentes do ensino superior não realizarem planeamento das 

suas ações educativas, identificando para tal motivos como a falta de conhecimentos didáticos 

e pedagógicos e de instrumentos e métodos que os ajudem na tarefa, bem como a falta de 

tempo para tal. E esta é uma realidade que constatamos ser generalizada nas instituições de 

ensino superior do nosso país, a julgar pelos diferentes testemunhos recolhidos para a 

caracterização do problema de investigação (Etapa 0). 

Retomado o objetivo geral delineado para o presente estudo: Fomentar o apoio à 

diversidade e inovação pedagógica através do uso das linguagens de modelação com 

expressividade suficiente na representação dos objetos de aprendizagem, para o 

planeamento didático em e-learning no ensino superior, bem como os três objetivos 

específicos que do primeiro tiveram origem: 

1) Conhecer as potencialidades da linguagem de especificação IMS-LD enquanto 

possível ferramenta de planeamento didático em e-learning; 

2) Analisar o processo de conversão da especificação do planeamento, usando a 

linguagem IMS-LD, num objeto de aprendizagem na plataforma LMS; 

3) Identificar que mais-valias, se existirem, trazem as linguagens de modelação para o 

processo de planeamento didático em e-learning; 

afirmamos que, no nosso entender, foi possível alcançá-los todos e dar resposta às questões 

de investigação formuladas: 

Q1: Quais são os aspetos de um objeto de aprendizagem possíveis de especificar 

usando um editor gráfico para efeitos de planeamento didático? 

Q2: Quais são os principais aspetos determinantes no processo de conversão da 

especificação usando a linguagem IMS-LD em objetos de aprendizagem na plataforma 

LMS? 

Q3: Que potencialidades na concetualização e operacionalização do planeamento 

didático pode trazer o uso das linguagens de modelação? 
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Os resultados alcançados e as conclusões formuladas no âmbito do trabalho 

desenvolvido e apresentado neste documento, constituem mais um passo na procura por uma 

solução para os problemas de efetiva realização do planeamento de objetos de aprendizagem 

em educação, em especial em e-learning, no ensino superior. 

As linguagens de modelação educacional (EML) e os editores gráficos são as 

ferramentas tecnológicas que podem constituir a chave para os problemas mencionados, e 

por isso nos predispusemos a explorar as potencialidades das mesmas na representação de 

desenhos educativos e na promoção do “pensar” as ações e a própria educação. 

Do estudo efetuado confirmou-se o meta-artefacto 1 com trabalho empírico e 

produziram-se 3 meta-atefatos, que constituem conhecimento adicional para a problemática 

em investigação. O meta-artefacto 1, composto pelos critérios que tivemos em consideração 

e que sustentaram a escolha do CADMOS para o trabalho de investigação foram, na sua 

maioria verificados empiricamente neste trabalho, tendo-se concluído que o critério de 

integração do CADMOS com o Moodle se encontra ainda numa fase muito rudimentar, não 

dando resposta ao problema de investigação. 

No processo de planear com o CADMOS, foram identificadas limitações técnicas e 

concetuais, que conduzem à necessidade de desenvolvimentos na ferramenta para que a 

reconcetualização do planeamento aconteça de forma mais natural e fluída, através da 

condução do professor para no processo. Estas limitações constituem o meta-artefacto 2 e 

situam-se em três níveis de uso do editor: 1) Limitações na usabilidade; 2) Limitações para o 

planeamento de objetos de aprendizagem; 3) Limitações no processo de operacionalização 

do planeamento no Moodle. Na discussão dos resultados concluímos que existem limitações 

identificadas neste estudo que haviam já sido detetadas noutros estudos sobre o CADMOS, 

nomeadamente no que respeita à dimensão 2, do uso do CADMOS para planear. Por outro 

lado, identificámos limitações que não tinham sido ainda apontadas em estudos sobre o editor 

gráfico, especificamente no que toca à usabilidade da ferramenta (dimensão 1). Na dimensão 

3, da integração do CADMOS com o Moodle e operacionalização do objeto de aprendizagem 

no LMS, pudemos identificar limitações que nos levaram a abandonar a exploração desta 

funcionalidade do CADMOS em fases seguintes do trabalho de investigação, mas que não 

haviam ainda sido mencionadas noutros estudos sobre a ferramenta. Esta mostrou ser a 

dimensão mais frágil em termos de limitações no funcionamento do editor, sendo partilhada 

com outros autores a ideia de que carece de mais desenvolvimento para que se torne 

funcional. 
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No meta-artefacto 3 apresentamos propostas de melhoria ao editor, para que se torne 

mais completo e eficiente na resposta às necessidades dos utilizadores. Este resulta das 

limitações identificadas na Etapa I e que constituem o meta-artefacto 2, conjugadas com 

aquelas que foram mencionadas pelos docentes participantes durante e após o uso do editor, 

na Etapa II. Com base nestas limitações e nas formas de uso da ferramenta pelos docentes, 

o meta-artefacto 3 constitui-se por propostas de melhoria ao CADMOS em três dimensões: 1) 

Propostas de melhoria na usabilidade do editor; 2) Propostas de melhoria ao editor para o 

planeamento de objetos de aprendizagem; 3) Propostas de melhoria ao editor no processo de 

operacionalização do planeamento no Moodle. Na discussão dos resultados deste estudo 

pudemos constactar que as propostas de melhoria ao CADMOS apresentadas por outros 

estudos sobre a ferramenta são em número muito reduzido e são formuladas numa forma 

pouco operacional. O nosso meta-artefacto 3, por sua vez, traz um número considerável de 

propostas de melhoria nas dimensões referidas, todas elas apresentadas numa forma 

operacional para implementação no editor gráfico. 

Os meta-artefatos 2 e 3 complementam-se, salientando as necessidades dos 

utilizadores no uso de uma ferramenta de autoria para planear, quer em termos técnicos, 

como concetuais. A informação que compilam deve ser levada em consideração na seleção 

do CADMOS para planear, pois avançam de antemão com o que se pode contar no uso deste 

editor. Para além disto, podem ser usados no incremento do CADMOS ou mesmo, levados 

em consideração no desenvolvimento de uma nova ferramenta de autoria, que colmate as 

limitações identificadas no editor. 

O meta-artefacto 4 é constituído pela identificação das formas de uso do editor para 

reconcetualizar o planeamento. Sendo a reconcetualização um processo de pensar o 

planeamento, que é potenciado e acontece durante as ações de reconfiguração na 

ferramenta, foram consideradas neste meta-artefacto todas as formas de uso do editor 

enquanto meios para reconcetualizar. Identificámos no CADMOS a possibilidade de execução 

de ações indicadoras de atividade operacional de visualização do objeto de aprendizagem e, 

ainda, ações indicadoras de atividade intelectual sobre o mesmo objeto, que ajudam a 

reconcetualizar. Salientamos que esta dimensão da reconcetualização do planeamento com 

o CADMOS e das potencialidades do editor gráfico para ajudar a pensar o planeamento não 

foram exploradas noutro estudo realizado sobre o editor gráfico, pelo que esta é uma nova 

dimensão de análise ao editor gráfico, que no nosso entender o torna mais interessante e útil 

no campo do planeamento didático.  
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Partindo das conclusões da investigação, compiladas nos meta-artefactos 

apresentados, tentaremos agora dar resposta às questões de investigação formuladas para 

o presente trabalho. 

Q1: Quais são os aspetos de um objeto de aprendizagem possíveis de especificar 

usando um editor gráfico para efeitos de planeamento didático? 

O meta-artefacto 2 contribui para a resposta a esta primeira questão de investigação. 

Numa forma operacional, o CADMOS permite a modelação de planeamentos didáticos, 

através da representação dos constituintes nucleares destes, como as tarefas, os recursos, 

os atores e a metodologia. Através deste tipo de ferramentas é possível representar 

formalmente o planeamento de objetos de aprendizagem, de modo a que este seja entendível 

por todos e partilhável. Esta comunicação é um apoio importante para os docentes, pois 

permite-lhes o sentido de pertença a um grupo, onde os problemas são comuns e partilhados, 

e onde a busca por soluções se faz em colaboração. 

Q2: Quais são os principais aspetos determinantes no processo de conversão da 

especificação usando a linguagem IMS-LD em objetos de aprendizagem na plataforma LMS? 

Tal como na questão de investigação anterior, também nesta o meta-artefacto 2 

contribui para a resposta à mesma. Ainda que seja referido na literatura a integração do 

CADMOS com o Moodle, pudemos concluir que o processo de operacionalização do produto 

de modelação no LMS se encontra ainda muito incipiente face ao desejável. A conversão dos 

elementos especificados no CADMOS em elementos operacionais no Moodle não acontece, 

exigindo trabalho manual extra ao docente na configuração de cada um deles no LMS, para 

que o objeto de aprendizagem fique funcional, não contribuindo, desta forma, para a solução 

do problema de investigação. Esta foi uma conclusão alcançada logo na Etapa I, o que nos 

levou a abandonar a exploração desta funcionalidade na Etapa II, focando-nos apenas nos 

aspectos relacionados com o planeamento. 

Neste sentido, constatámos que um dos critérios identificados para a escolha do editor, 

o facto de estar integrado com o Moodle, e que foi determinante na seleção do CADMOS para 

o estudo, pode ter limitado a investigação no que respeita ao planeamento propriamente dito. 

Isto porque, as limitações que existem no processo de integração das duas ferramentas são 

ainda consideráveis, mostrando a ineficiência ainda presente no processo de 

operacionalização do produto de especificação no CADMOS, no LMS. 
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Q3: Que potencialidades na concetualização e operacionalização do planeamento 

didático pode trazer o uso das linguagens de modelação? 

A resposta a esta questão de investigação reside nas conclusões que levaram à 

formalização do meta-artefacto 4.  

Outros estudos efetuados ao CADMOS tiveram como foco questões de usabilidade, o 

uso do CADMOS para planear e a análise da integração do CADMOS com o Moodle. No 

presente estudo, fomos para além disso. Ainda que tendo em consideração os aspetos 

mencionados, dada a sua importância na adoção da ferramenta e na resposta às 

necessidades dos professores, quisemos também saber de que forma o CADMOS pode 

ajudar a pensar o planeamento e a reconcetualizar os planos desenhados. Concluímos que o 

CADMOS auxilia a reconcetualização do planeamento, ajudando a pensar sobre o mesmo 

com o processo de reconfiguração. A ferramenta permite que o utilizador aplique o número 

de alterações que desejar no objeto de aprendizagem sem ter que reiniciar o mesmo do zero, 

para criar um objeto de aprendizagem diferente do anterior, e oferece-lhes uma visão imediata 

e permanente da articulação horizontal e vertical dos elementos constituintes do planeamento, 

levando-os a pensar no entrosamento e especificação dos mesmos, de modo a melhorar o 

produto final e garantir os resultados de aprendizagem pretendidos. 

O estudo aqui apresentado e os resultados alcançados permitiram concluir que os 

editores, em especial o CADMOS, apresentam ainda limitações que precisam ser 

ultrapassadas, de modo a dar resposta às necessidades dos docentes de forma adequada e 

eficaz, nomeadamente na facilitação do processo de conceção do planeamento, em aspetos 

relacionados com a expressividade, com a orientação do utilizador no processo de 

modelação, com a avaliação dos aspetos formais e didáticos do planeamento efetuado e com 

questões de usabilidade. 

Os meta-artefactos resultantes do trabalho de investigação trazem à tona novas 

potencialidades, mas também novos problemas e limitações, até à data não considerados ou 

analisados no uso dos editores gráficos para desenhar objetos de aprendizagem. 

 

6.2 Limitações do estudo 

As limitações do estudo prendem-se essencialmente com três aspetos: 1) número de 

participantes, 2) duração do estudo e 3) critérios de seleção do CADMOS. 
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No que respeita ao número de participantes e de instituições de ensino superior 

representadas neste estudo, podem considerar-se uma limitação do mesmo, relacionadas 

com barreiras físicas e questões de disponibilidade temporal dos participantes. Era desejável 

que o número de participantes fosse mais representativo da realidade nacional e de diferentes 

áreas do conhecimento. 

Outra limitação que identificamos prende-se com a duração do estudo. Era desejável 

uma aplicação do CADMOS em contexto real de ensino em e-learning, por docentes do ensino 

superior, o que permitiria maior número e diversidade de objetos de aprendizagem planeados 

no CADMOS e uma melhor compreensão dos processos de conceção e reconcetualização 

do planeamento através do editor. Tal não foi possível devido a questões temporais e de 

coordenação com o ano letivo, face aos prazos para realização e conclusão do trabalho de 

investigação. 

Maior janela temporal para o desenvolvimento do estudo permitira também a 

implementação de maior número de ciclos de Design, do método de Design Science 

Research, e consequente melhoramento dos meta-artefactos produzidos, ou mesmo o 

surgimento de novos. 

Neste contexto, os resultados obtidos neste estudo carecem da realização de trabalho 

empírico adicional, com um maior número de docentes participantes, de mais instituições de 

ensino superior, que possa contribuir para ampliar, ou alterar, as conclusões obtidas, 

permitindo um maior conhecimento do processo de planeamento em e-learning e o 

desenvolvimento de uma ferramenta cada vez mais adequada às necessidades e 

expectativas dos utilizadores, os professores. Esse trabalho adicional refere-se, sobretudo, 

ao desenvolvimento e implementação de novas experiências de uso do CADMOS, ou outro 

editor que colmate as limitações deste, para conceber e reconcetualizar o planeamento do 

ensino em e-learning, de modo a estender as conclusões alcançadas e aprimorar uma 

ferramenta que se torne resposta para o problema em investigação. 

Outro aspeto entendido como uma limitação no estudo que apresentamos, relaciona-se 

com os critérios de escolha do CADMOS. O facto de termos assumido como critério de 

escolha a integração do editor com o LMS Moodle, e de esta integração ainda necessitar de 

desenvolvimento para que possa funcionar corretamente e dar resposta às necessidades dos 

docentes, acabou por limitar a escolha do editor no que se refere ao processo de 

planemanento. 
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É ainda importante referir que o CADMOS não tem tido evoluções, através do 

lançamento de novas versões. A inatividade da equipa do projeto desde 2013 tem sido notória 

e a indisponibilidade da página web dedicada ao editor, que até há pouco tempo esteve 

disponível para consulta, conduz-nos à conclusão de que o projeto, no âmbito do qual o 

CADMOS foi desenvolvido, terá terminado, o que culminou na suspensão dos trabalhos de 

desenvolvimento do editor. Também os contactos tentados com a equipa de projeto ao longo 

da investigação não obtiveram qualquer resposta. O esclarecimento de algumas questões 

adicionais, relacionadas com o editor e com o futuro do mesmo, não foi assim conseguido. 

Apesar de poder constituir a chave para um dos motivos identificados pelos docentes 

para o facto de não planearem, a falta de tempo, na fase atual a integração do CADMOS com 

o Moodle, não dá a resposta desejada e adequada ao problema de investigação, já que obriga 

a trabalho manual do docente para a implementação do objeto de aprendizagem no Moodle. 

Assim, ainda que não sendo determinante para o processo de planeamento no CADMOS, 

este critério acabou por ser decisivo na escolha do editor, o que nos leva a ponderar sobre 

se, caso nos tivéssemos centrado apenas no processo de planeamento para a determinação 

dos critérios de seleção do editor, haveria eventualmente outro editor que melhor respondesse 

às necessidades neste domínio. 

É verdade que o uso de um editor gráfico para planear, é por si só, mais uma 

aprendizagem que é exigida aos docentes, e que carece de tempo para ser desenvolvida e 

apreendida. É mais uma ferramenta que deverão aprender a manusear. Mas que, como temos 

vindo a afirmar e a demonstrar, pode trazer claras vantagens para a prática docente, a curto 

e médio prazo. 

Centrando-nos no problema de investigação, o facto de os docentes do ensino superior 

não executarem um planeamento das suas ações educativas, e perante os resultados do 

trabalho desenvolvido, concluímos que existe ainda um caminho a percorrer até que as 

ferramentas de autoria se encontrem suficientemente desenvolvidas, para que estejam de 

acordo com as necessidades e expectativas dos docentes e estes as adotem na sua rotina 

diária. 

Temos a consciência de que as conclusões alcançadas não são perenes. O estudo 

realizado foi concebido como uma forma de progredir, por aproximações sucessivas, na 

compreensão do problema que deu origem a esta investigação, e na análise das 

potencialidades da IMS-LD e do editor na resposta ao mesmo. Daí termos recorrido ao método 

Design Science Research, que através dos dois ciclos executados nos conduziu para o 

objetivo pretendido e resultou na conceção dos meta-artefactos apresentados. Continuamos 



Capítulo VI – Conclusões e Considerações finais 

243 

a designar os produtos dos ciclos de conceção por meta-artefactos, por considerarmos que 

este é um trabalho que não está terminado, sendo necessário continuar com a realização de 

ciclos de Design Science Research até que uma solução efetiva para o problema seja 

encontrada. 

 

6.3 Implicações e Perspetivas de trabalho futuro 

Os meta-artefactos resultantes desta investigação constituem um ponto de partida para 

o desenvolvimento dos conhecimentos e competências dos docentes relativamente ao 

planeamento e, sobretudo, para o desenvolvimento e adoção de ferramentas que os ajudem 

neste processo. 

Os resultados alcançados são relevantes para a investigação, na medida em que 

contribuem para elucidar vários aspetos e condições quer do desenvolvimento profissional, 

quer das práticas de preparação do ensino, com relevância para o sucesso dos processos de 

ensino e de aprendizagem. Contribuem para o conhecimento do processo de conceção e 

reconcetualização do planeamento em e-learning, pelos docentes, e de que formas as TIC, 

nomeadamente as linguagens de modelação e os editores gráficos podem auxiliar neste 

processo, tornando-o mais simples, partilhável e reutilizável. 

Este documento apresenta os resultados do estudo desenvolvido, numa área importante 

para a educação, identificando formas de desenvolvimento do processo de planeamento 

através do uso das TIC, pela caracterização das potencialidades e formas de uso dos editores 

para planear em e-learning. Por outro lado, contribui para o desenho de estratégias a adotar 

pelas instituições de ensino, para a promoção do planeamento em e-learning e para o 

desenvolvimento profissional dos docentes neste âmbito. Salienta-se a necessidade de uma 

infra-estrutura de apoio técnico e pedagógico para os docentes, que os auxilie na conceção e 

reconcetualização do planeamento e na integração das TIC nas suas práticas educativas de 

forma consistente e coerente com os objetivos pretendidos. 

As linhas de trabalho futuro que identificamos, dividem-se em três perspetivas: 1) 

Formação de professores; 2) Planeamento didático; e 3) Desenvolvimento do CADMOS. 

Na perspetiva da formação de professores, existem linhas de investigação 

complementares que podem ser desenvolvidas de modo a aprofundar alguns dos aspetos 

referidos neste estudo, como: 
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▪ Desenvolver um modelo de formação contínua de professores que assegure a 

formação tecnológica e didática adequada ao ensino com as TIC e ao processo de 

conceção destas práticas de ensino, sustentado nos princípios do modelo de formação 

profissional TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge); 

▪ Aprofundar o estudo sobre a carga de trabalho dos docentes, caracterizando cada um 

dos fatores que concorrem para essa carga de trabalho e que os impedem de se focar 

nas questões didáticas do ensino, procurando uma solução efetiva para este 

problema; 

▪ Identificar estratégias que motivem os docentes a planear o ensino em e-learning, com 

ou sem o uso de ferramentas tecnológicas. 

Complementarmente, consideramos importante o desenvolvimento de novas linhas de 

investigação que se foquem nos aspetos instituicionais e tecnológicos de adoção das TIC no 

ensino, e de que forma estes aspetos influenciam o processo de pensar e conceber as 

dinâmicas educativas pelos docentes. 

Na perspetiva do planeamento didático, concluímos no trabalho desenvolvido, que a 

integração do CADMOS com o Moodle se mostrava como uma funcionalidade interessante 

na resposta à falta de tempo mencionada pelos docentes para planear, não sendo, contudo, 

determinante para o processo de planeamento em si. Tal leva-nos a crer que é importante a 

realização de um estudo comparativo entre diferentes editores (por exemplo, CADMOS, 

WebCollage e OpenGLM, que cumprem parte dos requisitos identificados como critérios de 

seleção de um editor para planear), no sentido de determinar se algum outro cumpre melhor 

a função de ferramenta de planeamento. É necessário aferir se existe outro editor que permita 

uma visão e representação mais ampla dos processos de ensino e de aprendizagem, e que 

conduza o docente neste procedimento de pensar o ensino. 

Esta linha de investigação futura conduz-nos à necessidade de testar as potencialidades 

de planeamento num nível superior. Uma vez que o CADMOS se sustenta nos princípios da 

IMS-LD, é preciso excluir a possibilidade de as limitações identificadas no planeamento de 

objetos de aprendizagem terem origem no modelo concetual da própria linguagem. Para tal, 

será necessária uma análise detalhada das nuances da IMS-LD e da forma de 

operacionalização da mesma. Porém, dada a complexidade apontada por vários autores para 

o uso da linguagem, este é um trabalho que deverá ser realizado em colaboração, por um 

especialista na área da Informática, em estreita cooperação com um especialista em Didática. 

Admitindo o poder que a comunicação, a partilha e a própria comunidade têm no 

desenvolvimento das práticas docentes, especialmente nas que se relacionam com a 
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educação, uma linha de investigação que acreditamos que seria bastante interessante e 

promissora no campo do planeamento, prende-se com a constituição de uma comunidade 

docente, com membros de diferentes áreas científicas e de diversas instituições de ensino do 

país, que fizessem uso de um editor para planear, e que partilhassem os planeamentos 

produzidos e relatassem a experiência de uso (por reutilização ou não) dos mesmos. Desta 

forma seria possível analisar as estratégias usadas para a conceção e reconcetualização do 

planeamento pelos diferentes participantes e os resultados de implementação dos objetos de 

aprendizagem, aferindo se estes apresentavam melhorias ou não e quais os resultados de 

aplicação de um mesmo plano em diferentes contextos, por diferentes atores. Ainda nesta 

linha de pensamento, uma possibilidade seria também a de estender a comunidade a 

docentes de instituições estrangeiras, o que sem dúvida importaria maior diversidade de 

objetos de aprendizagem planeados e de experiências de (re)uso dos mesmos. 

Como resultado das expectativas de um dos participantes no estudo, identificamos 

como linha de trabalho futuro o estudo das possibilidades de uso dos editores para o 

planeamento de ações que não se prendam apenas com o planeamento do ensino, mas que 

abranjam todo o processo letivo, desde a gestão e coordenação de cursos, das escolas ou 

mesmo faculdades, com indicadores de funcionamento dos mesmos, tal como sugere o 

participante P1 (ver em Anexo N). 

Dar resposta às questões levantadas nas linhas de investigação propostas na 

perspetiva do planeamento didático, conduz-nos para a terceira perspetiva de trabalho futuro 

- o desenvolvimento do CADMOS. As conclusões alcançadas no trabalho sob a perspetiva 

do planeamento didático constituem um passo importante para o melhoramento das 

ferramentas de autoria e, consequentemente para potenciar o uso das mesmas para o 

planeamento do ensino. Encontradas as limitações para planear, tenham elas origem na 

linguagem ou sejam restritas ao editor, seria interessante implementar soluções que permitam 

ultrapassá-las. Este é, mais uma vez, um trabalho que envolve conhecimentos específicos de 

Informática, pois consistirá sobretudo no desenvolvimento da ferramenta tecnológica. Os 

resultados do presente estudo, apresentados nos meta-artefacto 2 (limitações do editor para 

planear) e do meta-artefacto 3 (propostas de melhoria à ferramenta), são um primeiro 

contributo que damos para a realização deste trabalho futuro. 

Mais uma vez, a colaboração de especialistas em Informática com especialistas em 

Didática e Pedagogia é de suma importância para a concretização do trabalho referido, dado 

que apenas conjugando os conhecimentos das duas áreas será possível o desenvolvimento 

da ferramenta, capaz de dar resposta às necessidades de planeamento do ensino, em 

especial em e-learning. Incluímos também aqui, tal como mencionado nos artefactos, os 
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desenvolvimentos na integração do CADMOS com o Moodle, pois continuamos a ver esta 

funcionalidade como chave para que os docentes passem a planear mais, dedicando maior 

atenção aos aspetos didáticos da construção do objeto de aprendizagem. Acreditamos que 

este será um passo muito importante para a adoção do editor pelos docentes, como 

referenciado pelos participantes na Etapa II durante a entrevista E2 (ver em anexo J). 

Perspetivamos o fim deste trabalho como, simultaneamente, um princípio. Existem 

aspetos que necessitam de aprofundamento no sentido de melhor dar resposta ao problema 

do planeamento da educação, em especial em e-learning. E há ainda muito por explorar neste 

universo das tecnologias aplicadas ao planeamento. 
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Anexo A – Guião de entrevista E1 (Caracterização do problema) 

Tema da investigação: Linguagens de modelação para descrever processos e dinâmicas de ensino e de aprendizagem em e-learning no ensino 

superior 

Entrevistado(s): Docentes do ensino superior que façam uso das TIC nas práticas pedagógicas mas sem know-how específico na área, 

proveniente de atividades de investigação ou formação específica.  

P3 

P01 

P02 

Objetivo geral: Conhecer e caracterizar o processo de planeamento didático em e-learning nas instituições de ensino superior em Portugal, 

identificando métodos, estratégias e instrumentos utilizados.  

Introdução ao tópico de entrevista e apresentação dos intervenientes: 

No âmbito da investigação de doutoramento que me encontro a desenvolver, tentando perceber as potencialidades de ferramentas de 

especificação como os editores gráficos enquanto potenciais auxiliadores do planeamento didático e na construção de objetos de aprendizagem 

em LMS, eu Ana Margarida Maia (entrevistadora) convido-o/a a colaborar através da resposta a algumas questões sobre o processo de 

planeamento pedagógico em e-learning na instituição em que trabalha. 

A presente entrevista insere-se no processo de recolha de informação para sustentação do problema subjacente à investigação em curso, e tem 

como objetivo perceber como se desenrola o processo de planeamento didático de uma unidade curricular em e-learning, os métodos, estratégias 

e instrumentos, se existentes, utilizados para o fazer. 

Os dados obtidos com base na sua resposta integrarão a tese de doutoramento em produção, sendo omissos todos os dados pessoais ou de 

cariz institucional que considerar pertinentes. 

Se estiver de acordo, procederei à gravação áudio desta nossa conversa, para posterior análise de dados. 
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DIMENSÕES OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÓPICOS QUESTÕES 

A – Legitimação da 

entrevista e motivação do 

entrevistado 

o Informar o entrevistado sobre o 

trabalho em desenvolvimento e os seus 

objetivos; 

o Solicitar a sua colaboração para a 

continuação do mesmo; 

o Garantir a confidencialidade dos dados 

e o anonimato do entrevistado (garantir 

a anuência do entrevistado); 

o Solicitar a autorização para gravação 

áudio da entrevista (garantir a anuência 

do entrevistado). 

✓ Tema de 

investigação; 

✓ Objetivos de 

investigação; 

✓ Objetivos da 

entrevista. 

 

- Sem questões. Expositivo. 

(Ver texto acima, de introdução ao tópico de 

entrevista e apresentação dos 

intervenientes). 

B – Dimensão profissional 

do entrevistado 

o Caracterizar a formação académica do 

entrevistado; 

o Caracterizar a trajetória profissional do 

entrevistado. 

✓ Formação 

académica; 

✓ Percurso 

profissional. 

- Qual a sua formação académica? 

- Qual o seu cargo e que funções 

desempenha na instituição? 

- Quais os principais marcos do seu 
percurso profissional (e académico)? 

C – Experiência com as TIC 

na pedagogia 

o Caracterizar o uso das TIC pelo 

entrevistado nas suas práticas 

pedagógicas; 

✓ TIC na Educação 

✓ Experiência pessoal 

com as TIC 

- Integra as TIC nas suas práticas 

pedagógicas?  

- Quais TIC usa mais regularmente?  
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o Identificar perspetiva do entrevistado 

face à importância das TIC na 

Educação.  

- De que forma as integra nas suas práticas 

pedagógicas? 

- Porque usa as TIC nas suas práticas 

pedagógicas? 

- Considera as TIC uma mais-valia para a 

Educação? Porquê? 

D – Planeamento 

pedagógico 

o Identificar (in)existência de um modelo 

pedagógico de ensino e aprendizagem 

em e-learning na instituição; 

o Conhecer métodos de planeamento 

pedagógico usados pelos docentes da 

instituição; 

o Identificar e descrever instrumentos de 

planeamento usados 

institucionalmente; 

o Identificar os envolvidos e os 

responsáveis pelo planeamento 

pedagógico. 

✓ Método de 

planeamento de 

uma unidade 

curricular; 

✓ Instrumentos de 

planeamento 

pedagógico; 

✓ Responsável(eis) 

pelo processo de 

planeamento; 

✓ Modelo pedagógico  

 

- Na preparação das suas atividades 

pedagógicas com as TIC, costuma fazer um 

planeamento? Como prepara estas 

atividades? 

- Na sua perspetiva e face à sua 

experiência enquanto docente, que 

importância atribui o planeamento 

pedagógico em e-learning? 

Questões de reforço: 

- Como estrutura o seu planeamento? 

Tabela? Texto? Gráfico? 

- Que aspetos tem em consideração no 

planeamento pedagógico (Objectivos, 

conteúdos, contextos, estratégias, 

metodologias, tarefas, recursos)? 

- Pensa primeiro em que aspetos? Porquê? 
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- Para executar o planeamento faz uso de 

algum tipo de instrumento de auxílio ao 

processo? Qual(ais)? 

- O(s) instrumento(s) que usa são pessoais 

ou institucionais? 

- Segue algum modelo pedagógico 

específico durante o planeamento das 

tarefas com recurso às TIC? É um modelo 

adotado institucionalmente? 

- Costuma guardar os planeamentos que 

realiza? Em que formato? Durante quanto 

tempo? 

- Costuma reutilizar os planeamentos que 

realiza? 

- Quais as pessoas envolvidas no 

planeamento pedagógico e qual o papel de 

cada uma? 

- Existe alguma interação, partilha e 

entreajuda entre docentes durante o 

processo de planeamento?  
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E – Ferramentas 

tecnológicas para 

planeamento pedagógico 

o Caracterizar conhecimento do 

entrevistado sobre o assunto; 

o Aferir importância destas ferramentas 

para o entrevistado 

✓  Ferramentas 

tecnológicas para 

planeamento. 

 

- Conhece alguma ferramenta tecnológica 

de apoio ao planeamento pedagógico? 

Qual(ais)? 

- Considera que a existência de uma 

ferramenta que apoie o planeamento seria 

útil para os docentes? Que características 

deveria ter? Como a idealiza? 

- Como prevê um futuro com ferramentas 

tecnológicas de apoio ao planeamento 

pedagógico? 

Questões de reforço: 

Ferramenta que permita a partilha e 

reutilização de planeamentos? 

- Questões de interoperabilidade com 

plataformas de apoio ao ensino? 

F – Encerramento  o Encerrar a entrevista e realizar os 

devidos agradecimentos e despedidas 

ao entrevistado. 

o Agradecer a colaboração e o tempo 

disponibilizado. 

o Salientar o contributo da entrevista para 

o trabalho em andamento. 

✓ Término da 

entrevista. 

- Existe algo mais que gostaria de 

acrescentar ou que ache pertinente acerca 

da temática aqui debatida? Sinta-se livre 

para o fazer. 

Sou grata pela sua colaboração e tempo 

disponibilizado. 

Obrigada! Continuação de um bom dia. 
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Anexo B - Análise de conteúdo de entrevista E1 ao P3 

 

Hora de início: 09h35m 

Hora de término: 10h20m 

Local: entrevista efetuada no gabinete do docente, no campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

  

Tema: Linguagens de modelação para descrever processos e dinâmicas de ensino e de aprendizagem em e-learning no ensino superior 

Objetivo geral: Conhecer e caracterizar o processo de planeamento didático em e-learning nas instituições de ensino superior em Portugal, 

identificando métodos, estratégias e instrumentos utilizados. 

  

  

Entrevistadora: (Investigadora) Ana Margarida Maia 

Entrevistado: P3 – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
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CATEGORIAS SUB-
CATEGORIAS 

INDICADORES UNIDADE DE REGISTO 

 
Grupo C  

Experiência 
com as TIC na 

pedagogia 

 
 
Experiência 
pessoal com as 
TIC 

- Integra as TIC nas 
práticas pedagógicas 
 
- TIC são uma mais-valia 
na Educação 

“Há cerca de 6 anos, se não me engano, quando começamos a pensar em 
criar o curso ou em dar aulas usando tecnologias de b-learning (…) 
começámos a utilizar a tecnologia, tínhamos necessidade premente de a 
utilizar, mas ficou para segundo plano os aspetos didáticos e pedagógicos…” 
 
“…começámos a trabalhar o curso, ficou tudo montado digamos assim, em 
termos práticos e físicos, mas continua-nos a faltar o aspeto didático e 
pedagógico (…) Na minha opinião, agora que estou a trabalhar 
concretamente na área, sinto essa falta.” 
 
“Sim, eu depois deste tempo todo senti necessidade de fazer uma nova 
formação nas novas tecnologias, atualizar-me e perceber que a nova 
tecnologia é mais que a tecnologia em si. É tudo o que está por trás disto.” 
 
“Dentro dos docentes, ou do corpo docente do curso podemos dizer que há 3 
tipos de abordagem. Eu e o colega, outro docente fizemos formação 
específica de quase 72 ou 80 horas, ou coisa assim. (…) Temos outros 
colegas que dominam a tecnologia em si mas a parte pedagógica não. E 
temos outros que nem uma coisa nem outra.” 
 
“Eu sinto falta da didática. Sinto falta da pedagogia. (…) a didática e a 
pedagogia que eu eventualmente sei aprendo-a por modo próprio e preocupo-
me muito com isso.” 
 

 
Grupo D 

Planeamento 
pedagógico 

 
  
Métodos de 
planeamento 
 

- Faz planeamento 
pedagógico 
 
- Usa instrumentos de 
apoio ao planeamento 
 

“Em termos de docente, pois nós deveríamos ter formação na área 
pedagógica, na área da didática, aprender a construir os conteúdos, aprender 
a esquematizar as as disciplinas e os métodos de avaliação, e a interação 
com os alunos, mas na realidade cada um aprende por si e depois cada um 
faz aquilo que pensa que é mais adequado ou mais correto em termos letivos.” 
 
“Sim. É como digo, eu tive de fazer as provas de aptidão pedagógica. Nessa 
altura a prova em si só contemplava uma aula. Tinha que selecionar uma 
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- Processo 
independente por 
docente 
 
- Colaboração apenas 
em unidades 
curriculares em co-
docência 
 
- Não há um modelo 
pedagógico definido 
 

matéria e tinha que preparar uma aula teórica e uma aula prática sobre essa 
matéria. E tinha que mostrar como é que a teórica e a prática e ligavam uma 
à outra. Entretanto também fiz a agregação. (…) E na agregação nós temos 
que apresentar uma unidade curricular inteira. (…) Portanto, como eu tive 
essa necessidade quando crio um conteúdo em b-learning eu não vou 
preenchendo aula a aula a unidade curricular. Eu tenho as aulas todas 
preparadas, tenho a sequência toda montada, vou é disponibilizando semana 
a semana esses conteúdos. Porque se não houver um planeamento corremos 
o risco de a meio do semestre andarmos a navegar à vista.” 
 
(o planeamento é em termos de conteúdos e timings para estes) “E o que é 
que espero que eles aprendam em cada um dos blocos, em cada um dos 
conteúdos.” 
 
“Preparo as aulas do ponto de vista dos conteúdos e do que é que eu pretendo 
que os alunos aprendam com isso.” 
 
“Sim, sim.” (faz o planeamento logo no inicio do semestre para o semestre 
inteiro.) 
 
“Um texto. De um modo geral aquilo que eu faço é: tenho um texto com a 
sequência das aulas e entre cada uma, cada aula escrevo um pequeno texto 
a dizer o que é que espero que eles tenham aprendido na primeira aula e o 
que é que espero que eles façam na segunda com os conhecimentos da 
primeira e que curiosidade, dúvidas, o que é que eles, qual é a expectativa 
que vão criar para a terceira aula. Portanto eu tenho um documento de texto 
comentado por mim próprio…” 
 
“Sim, sim, para não perder também o fio à meada.” (recorre ao documento a 
cada aula). 
 
“Não faço o plano a esse nível” (descriminar as atividades e tarefas) 
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“Não. Não. Parto do principio que a minha boa vontade e a minha ideia 
chegam para dar as matérias.” (não há nenhum modelo ou instrumento a nível 
institucional para planeamento.) 
 

 
Instrumentos de 
planeamento 

- Instrumentos de autoria 
do docente 

“Sim.” (Faz o planeamento em formato de texto corrido.) 
 
“Não. Não, não.” (Não faz uso de nenhum instrumento específico de 
planeamento.) 
 
“Em termos de planeamento pedagógico não. Temos apoio técnico, temos 
apoio informático, mas em termos de conteúdos e de estruturação, não.” 
(apoio institucional.) 
 
“Sim, nem sempre igual. Portanto, é como digo, eu tenho, tenho ideia do que 
é que quero fazer, mas não tenho, não tenho nenhum apoio institucional, não 
existe um gabinete, não existem aulas, não…instrumentos.” 
 
“Certo. É isso.” (o modelo pedagógico que segue é o que sempre seguiu mas 
adaptado à inclusão das TIC.) 

 
Envolvidos no 
planeamento 
 

 
- Apenas docente 
 
- Colaboração em 
unidades curriculares 
em co-docência 
 
- Não há partilha de 
planeamentos entre 
docentes 

 
“É cada um por si. Portanto, cada um faz o seu plano, cada um dá as matérias. 
Só há esse cuidado quando tenho aulas partilhadas. Eu dou duas unidades 
curriculares com outros colegas e ai sentamo-nos no inicio do semestre para 
definir a calendarização das matérias, a apresentação de trabalhos e formas 
de avaliação e para que tenhamos o mesmo, todos o mesmo discurso, quer 
do ponto de vista do grau de dificuldade, quer no que é que vamos pedir aos 
alunos.” 

 
 
 
 

 
- Importância do papel 
da Unidade curricular no 
plano de estudos 
 

 
“…como é que eles apreenderam a matéria. Se não está de acordo com 
aquilo que eu esperava, eu emendo a situação ou emendo os conteúdos ou 
ajusto os conteúdos na aula seguinte.(…) depois de eu ler os relatórios e 
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Estratégias de 
planeamento 

- Revisão sistemática do 
conteúdo do 
planeamento 
 
- Arquivamento e 
reutilização de 
planeamentos 
 

saber se está de acordo com aquilo que eu esperava. Se estiver mantém-se 
o plano. Se não estiver eu ajusto o plano e as matérias.” 
 
“Eu penso no problema e na maneira de o resolver. (…) Esta necessidade de 
ajustar regularmente não a matéria em si mas a forma de a apresentar. Isso 
é que eu tenho sempre necessidade de fazer.” 
 
“Sim. Crio uma pasta no computador com a data cronológica do trabalho. E 
depois coloco tudo lá dentro. No ano seguinte volto ao principio, leio o que oi 
feito no ano anterior e escrevo um documento para o ano seguinte. Não 
agarro nos do ano anterior e não vou copiando para os anos seguintes, 
porque senão…” (…) “Exacto, vou adaptando, não faço copy paste porque 
senão os erros do ano anterior vão-se repetir no ano seguinte.”  
 
“Tenho, quando consulto as minhas pastas tenho coisas desde há dez anos.” 
 
 
 

Grupo E 
Ferramentas 
tecnológicas 

para o 
planeamento 

 
Conhecimentos 
 

 
- Desconhece 
 
 

 
“Não. Não.” (não conhece ferramenta tecnológica de apoio ao planeamento.) 

 
 
Expectativas 
 

 
- Útil 
 
- Mais-valia 
 
- Redução de tempo na 
execução de tarefas 

 
“Eu não acho, eu tenho a certeza. Se eu tivesse acesso a uma ferramenta 
dessas isso para mim seria uma mais-valia porque me permitia concentrar 
mais nos conteúdos e naquilo que eu quero mostrar do que estar a pensar ou 
estar a esquematizar numa área que eu não domino, que é a didática e a 
pedagogia. De maneira que se existir uma ferramenta que me permita dizer o 
que é que eu tenciono ensinar, como é que eu tenciono ensinar, e que depois 
esteja ligado ao Moodle, que é o que nós utilizamos, isso para mim era uma 
mais-valia tremenda porque me permitia dar as aulas e permitia-me ter outra 
certeza ou outro conforto naquilo que faço.” 
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“Se criar uma ferramenta que me permita dizer eu vou fazer isto e depois 
verificar qual é o grau de certeza ou o grau de rigor daquilo que eu tenciono 
fazer e me dar alguma segurança ou ou avaliar aquilo que eu estou a fazer 
para mim era fundamental.” 
 
“Sim, sim.” (em termos de dispêndio de tempo é uma mais-valia para os 
docentes) 
 
“Se possível ter uma wiki agarrada digamos assim que nos fosse permitindo 
fazer uma consulta a matérias didáticas ou pedagógicas. (…) Se houvesse 
alguma forma de ao detectar um erro ou uma falha ou uma inconsistência 
aparecer uma nota sobre essa, um aviso sobre essa inconsistência.” 
 

  

Referência bibliográfica: 

Amado, J. (2014). Manual de Investigação Qualitativa em Educação. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. DOI: 

http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0879-2 
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Anexo C - Análise de conteúdo de entrevista E1 ao P01 

 

Hora de inicio: 21h00m 

Hora de término: 21h35m 

Local: entrevista efetuada através de software de videconferência - Skype 

  

Tema: Linguagens de modelação para descrever processos e dinâmicas de ensino e de aprendizagem em e-learning no ensino superior 

Objetivo geral: Conhecer e caracterizar o processo de planeamento didático em e-learning nas instituições de ensino superior em Portugal, 

identificando métodos, estratégias e instrumentos utilizados. 

  

 Entrevistadora: (Investigadora) Ana Margarida Maia 

Entrevistado: P01 – Universidade de Coimbra 
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CATEGORIAS SUB-
CATEGORIAS 

INDICADORES UNIDADE DE REGISTO 

 
Grupo C 

 Experiência 
com as TIC na 

pedagogia 

 
Experiência 
pessoal com as 
TIC 

 
- Integra as TIC nas 
práticas pedagógicas 
 
- TIC são uma mais-valia 
na Educação 

 
“Faço alguns…portanto nós temos a plataforma de administração, 
administrativa não é dos conteúdos, o Nonio, e pronto, procuro utilizar, 
procuro utilizar além dos sumários e daquelas coisas que são incontornáveis. 
Procuro dinamizar fóruns, se bem que não me parece que seja uma 
plataforma para gestão do conhecimento.” 
 
“Há uns anos atrás com um colega da Universidade Aberta, experimentei o 
Moodle, e pronto é uma ferramenta que vou utilizando um bocadinho 
pontualmente.” 
 
“Acho que é uma mais-valia de facto. É incontornável. É incontornável porque 
nós usamos, usamos os emails todos os dias não é? Temos os recursos, 
filmes, ah documentos audiovisuais, ahm software, fantástico, que nos facilita 
muito a vida mesmo, mesmo numa atualização de ferramentas daquilo que já 
se fazia. Por exemplo a sociometria, sociogramas ahm o software facilita 
muito mais essa essa tarefa (…) tornam mais prática a utilização de 
ferramentas de apoio à aprendizagem.” 
 
“Também, principalmente quando temos grupos grandes.” (facilita o contacto 
com os alunos) 
 
“A experiência que eu tive com o Moodle foi há quê, há uns 3 anos, foi a 
primeira experiência.” 
 
“Utilizei (o Moodle) depois no projeto de cidadania europeia, em articulação 
com a unidade de ensino a distância da Universidade. E aí voltei a utilizar e 
acho que é fantástico, do ponto de vista da comunicação, de criação da 
comunidade de aprendizagem, acho que é fantástico.” 

 
Grupo D 

 
  

 
- Faz planeamento 
didático 

 
“E uma das necessidades que notei é de facto a necessidade de planear 
melhor, de forma muito mais organizada todo o processo de ensino.” 



Anexos 

277 

Planeamento 
pedagógico 

Métodos e 
instrumentos de 
planeamento 
 

 
- Usa instrumentos de 
apoio ao planeamento 
 
- Instrumentos de autoria 
do docente 
 
- Processo 
independente por 
docente 
 
- Colaboração apenas 
em unidades 
curriculares em co-
docência 
 
- Não há um modelo 
pedagógico definido 
para ensino com as TIC 
 

 
“Faço sempre, faço sempre. Agora aquilo que sinto é que quando nós temos 
ah ah quando temos essas ferramentas à à à mão ou quando solicitamos aos 
alunos que façam uso de uma plataforma, a organização tem de ser muito 
ma, muito melhor estruturada, muito melhor pensada do que quando nós 
fazemos uma planificação um bocadinho, intuitiva.” 
 
“Ok. Então, inicialmente há um programa não é? O programa da disciplina. 
Ah, portanto isso é feito num suporte de texto. Quando muito umas tabelas 
para fazer a correspondência entre aulas, conteúdos, calendarização, tarefas 
e momentos de avaliação.” 
 
“Há disciplinas em que nós damos em co-regência. É uma gestão participada. 
Depende também do momento da formação. Por exemplo neste momento 
estou a colaborar no mestrado de fileira, não o mestrado integrado, ah e 
negociei com o grupo os próprios conteúdos e a metodologia de trabalho e 
metodologia de avaliação. Portanto essa planificação no fundo foi negociada.” 
 
“Ah diria que é o modelo eclético. Ah porque aposto muito em atividade ahs, 
em atividades de aprendizagem e de auto-reflexão. Diria que é um modelo 
construtivista ou sócio-construtivista se tivesse que lhe chamar um nome. Mas 
no fundo acaba por ser um bocadinho eclético.” 
 
“Mais esta segunda, eu acho que sim.” (cada docente adopta o modelo que 
mais lhe convém). 

 
Envolvidos no 
planeamento 
 

 
- Apenas docente 
 
- Colaboração em 
unidades curriculares 
em co-docência 
 

 
“Ah teoricamente é em concertação. Na prática sou eu que decido, 
procurando consultar quer o programa, quer o próprio grupo, quer os 
sumários, o material disponibilizado para tentar complementar mas sem fazer 
colidir.” 
 
“Sim.” (nas disciplinas em que é docente única é a professora que faz o 
planeamento) 
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- Não há partilha de 
planeamentos entre 
docentes 

“Com os outros docentes sim, para estar articulado…o que é negociado 
essencialmente são os conteúdos, os grandes conteúdos, as grandes 
temáticas de interesse, em função da das necessidades de formação …” 
 
“Que eu saiba não.” (a Universidade não disponibiliza apoio ao planeamento) 

 
Estratégias de 
planeamento 

 
- Arquivamento e 
reutilização de 
planeamentos 
 

 
“Uso, guardo, mas renovo sempre. Ou na atualização de tarefas, ou na 
introdução de outros, de outros tópicos, até documentos hum…diversos para, 
para despoletar discussões.” 

Grupo E 
Ferramentas 
tecnológicas 

para o 
planeamento 

 
 
Expectativas 
 

 
- Desconhece 
 
- Útil 
 
- Mais-valia 
 
- Redução de tempo na 
execução de tarefas 

 
“Tirando assim os mapas mentais e essas coisas…eu uso os mapas mentais 
e os diagramas de fluxo, por vezes.” 
 
“Acho que são úteis para planificar e essencialmente para comunicar….” 
 
“Eu acho que falta entrar na nossa cultura de escola (…) falta a nossa 
formação 
 
“Parece-me bem. O tempo que se perde na preparação dessa estrutura 
ganha-se depois em em tempo de gestão da relação, de correção na 
avaliação, de feedback. Parece-me bem.” 
 
“Não acredito que fosse uma opção para a maior parte dos colegas. Acho que 
não. Ahm…mas por mim acho que sim. (…) estamos muito absorvidos em 
montes de tarefas, acho que se perde muito tempo com tarefas que se calhar 
podiam ser economizadas havendo um guião de base, uma matriz. Mas acho 
que isso exigiria às pessoas adaptações que não estão muito disponíveis, 
eventualmente.”  

  Referência bibliográfica: 

Amado, J. (2014). Manual de Investigação Qualitativa em Educação. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. DOI: 

http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0879-2 

http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0879-2
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Anexo D - Análise de conteúdo de entrevista E1 ao P02 

 

Hora de início: 21h30m 

Hora de término: 21h55m 

Local: entrevista efetuada através de software de videconferência - Skype 

  

Tema: Linguagens de modelação para descrever processos e dinâmicas de ensino e de aprendizagem em e-learning no ensino superior 

Objetivo geral: Conhecer e caracterizar o processo de planeamento didático em e-learning nas instituições de ensino superior em Portugal, 

identificando métodos, estratégias e instrumentos utilizados. 

  

  

Entrevistadora: (Investigadora) Ana Margarida Maia 

Entrevistado: P02 – Universidade de Lisboa 
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CATEGORIAS SUB-
CATEGORIAS 

INDICADORES UNIDADE DE REGISTO 

 
Grupo C  

Experiência 
com as TIC na 

pedagogia 

 
Experiência 
pessoal com as 
TIC 

 
- Integra as TIC nas 
práticas pedagógicas 
 
- TIC são uma mais-valia 
na Educação 

 
“sim, de uma forma geral todos nós, uns mais ativos, outros menos ativos usamos a 
plataforma Moodle. E nessa plataforma do Moodle, os menos ativos pelo menos os 
sumários… agora também temos o Phoenix, a outra plataforma, mas não…mas quer 
dizer, nós pelo menos básico são os sumários, o básico. E depois os pdfs das aulas, 
colocamos de forma geral, e eu também coloco sempre nessas plataformas de, 
direitinho, à distância.” 
 
“Depois para além disso, o que temos feito. Em duas disciplinas que eu dou, uma é 
Dermofarmácia e Cosmética e a outra é discussão de Dispositivos Médicos. Nessas 
disciplinas temos sempre fórum de discussão.” 
 
“Também já fizemos, a minha experiência também…Quando é misto, isto é sempre 
misto, nunca é completamente à distância.”…”…também às vezes a parte da 
avaliação em que se carrega as perguntas todas e eles depois têm no fim-de-semana 
que responder, mas cada um só tem meia hora para o fazer e as perguntas são 
aleatórias. Também já fizemos isso em Dispositivos Médicos. Correu muito bem.” 
 
“Avisos, toda essa coisa de avisos….isso funciona em termos de Moodle também.” 
 
“Não, já faço isso há alguns anos.” 
 
“E realmente uma vez que se consegue aprender a trabalhar com aquilo é muito mais 
fácil do que andar com a pen…” 
 
“E além disso chegamos aos alunos de maneira oficial… temos a certeza que de uma 
maneira completamente oficial todos os alunos recebem a informação.” 
 
“Isto também tem um impacto bom no próprio aluno. Acaba por ter toda, todas as 
ferramentas de estudo e o material para iniciar o seu estudo gratuitamente e em 
qualquer sítio.” 
 
“Considero. Considero uma mais-valia, sim.”  
 

    



Anexos 

281 

Grupo D 
Planeamento 
pedagógico 

Métodos e 
instrumentos de 
planeamento 
 

- Faz planeamento 
pedagógico 
 
- Usa instrumentos de 
apoio ao planeamento 
 
- Instrumentos de autoria 
do docente 
 
- Processo 
independente por 
docente 
 
- Colaboração apenas 
em unidades 
curriculares em co-
docência 
 
- Não há um modelo 
pedagógico definido 
 

“É planeado, mas é planeado, como é que eu digo, é um planeamento que tem a ver 
com a própria aula.” 
 
“Não, normalmente eu tenho um plano de aulas, eu sei exatamente o que é que vou 
dar até ao fim do semestre, se tenho convidados e isso. E essas atividades estão 
intrinsecamente ligadas com aquilo que eu estou a dar na teórica e com o que 
estamos a fazer na aula laboratorial…” 
 
“Sim, tenho sempre uma tabelinha e tenho sempre o plano das aulas” 
 
“Acima de tudo é o conteúdo….É que eu dou aulas muito práticas.” 
 
“É sim.” (instrumento pessoal, produzido pela própria)” 
 
“Não.” (inexistência da instrumentos de planeamento institucionais) 
 
“Não.” (inexistência de um modelo pedagógico institucional) 
 
“Com base nos meus conhecimentos, com base no que a equipa me vai dizendo…” 
 

 
Envolvidos no 
planeamento 
 

- Apenas docente 
 
- Colaboração em 
unidades curriculares 
em co-docência 
 
- Não há partilha de 
planeamentos entre 
docentes 

“Não…” (não há colaboração com o gabinete. É um processo centrado no professor) 
 
“É fecha…é fechado na pessoa. A única coisa que é aberta a muitos é quando uma 
disciplina tem vários professores. No meu caso não. A minha disciplina é minha e eu 
convido quem eu quero.” 
 
“Na disciplina que damos Dispositivos Médicos é que estamos duas colegas (…) 
conversamos muito as duas. Nessa conversamos, achas que sim, achas que não e 
aliás, dividimos tarefas.” 
 
 
 

  “Às vezes na própria semana vou à procura, não é às vezes é quase sempre, vou à 
procura do que é que está ai de noticia e tal,… Portanto, é planeado do ponto de vista 
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Estratégias de 
planeamento 

- Adaptação do 
conteúdo do 
planeamento ao 
contexto real do 
momento 
 
- Arquivamento e 
reutilização de 
planeamentos 
 

geral, depois a concretização do que a gente quer falar tem muito a ver com o que se 
passa na sociedade.” 
 
“Sim, deu ma forma geral tenho as tabelas todas, sim.” 
 
“Sim, recorro (a planeamentos anteriores). Mas são planeamentos mais gerais.” 
 
“Sim, normalmente de um ano para o outro pego no anterior e atualizo.” 

Grupo E 
Ferramentas 
tecnológicas 

para o 
planeamento 

 
Expectativas 
 

 
- Útil 
 

 
“Era capaz de ser giro.” 

  

  

Referência bibliográfica: 

Amado, J. (2014). Manual de Investigação Qualitativa em Educação. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. DOI: 

http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0879-2 
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Anexo E - Guião de Entrevista E1.1 ao P1 (Caracterização da UAb) 

 

Tema da investigação: Linguagens de modelação para descrever processos e dinâmicas de ensino e de aprendizagem em e-learning no ensino 

superior 

Entrevistado: P1 – Universidade Aberta 

Objetivo geral: Conhecer o processo de planeamento didático e montagem de uma unidade curricular no Moodle da Universidade Aberta 

Local: A distância, via Skype 

Introdução ao tópico de entrevista e apresentação dos intervenientes: 

No âmbito da investigação de doutoramento que me encontro a desenvolver, tentando perceber as potencialidades de ferramentas de 

especificação como os editores gráficos enquanto potenciais auxiliadores do planeamento pedagógico e na construção de objetos de 

aprendizagem em LMS, eu Ana Margarida Maia (entrevistadora) convido-o Prof. Leonel Morgado, a colaborar através da resposta a algumas 

questões sobre o a metodologia de planeamento e criação de unidades curriculares no Moodle da Universidade Aberta. 

A presente entrevista insere-se no processo de recolha de informação para caracterização contextual do ambiente em que se baseia a 

investigação mencionada, e tem como objetivo perceber como se desenrola o processo de planeamento didático de uma unidade curricular e as 

relações interpessobjeto de aprendizagemis estabelecidas para a montagem da mesma no LMS Moodle da instituição.  

Os dados obtidos com base na sua resposta integrarão a tese de doutoramento em produção, sendo omissos todos os dados pessobjeto 

de aprendizagemis ou de cariz institucional que considerar pertinentes. 

Se estiver de acordo, procederei à gravação áudio desta nossa conversa, para posterior análise de dados. 
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DIMENSÕES OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÓPICOS QUESTÕES 

 

A – Legitimação 

da entrevista e 

motivação do 

entrevistado 

o Informar o entrevistado 

sobre o trabalho em 

desenvolvimento e os seus 

objectivos; 

o Solicitar a sua colaboração 

para a continuação do 

mesmo; 

o Garantir a confidencialidade 

dos dados e o anonimato do 

entrevistado (garantir a 

anuência do entrevistado); 

o Solicitar a autorização para 

gravação áudio da 

entrevista (garantir a 

anuência do entrevistado). 

• Tema de investigação; 

• Objetivos de 

investigação; 

• Objetivos da 

entrevista. 

 

- Sem questões. Expositivo. 

(Ver texto acima, de introdução ao tópico de entrevista 

e apresentação dos intervenientes). 

 

B – Dimensão 

profissional do 

entrevistado 

o Caracterizar a formação 

académica do entrevistado; 

o Caracterizar a trajetória 

profissional do entrevistado. 

• Formação académica; 

• Percurso profissional. 

- Qual a sua formação académica? 

- Quais os principais marcos do seu percurso 

profissional (e académico)? 

- Sempre exerceu a docência no ensino superior? 

- É docente na UAb faz quanto tempo? 

- Que disciplinas leciona e que outras atividades 

académicas desempenha? 
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- Qual a que lhe dá maior satisfação? Docente, 

investigador ou gestor de projetos? 

 

C – Planeamento 

pedagógico na 

UAb 

o Identificar métodos de 

planeamento pedagógico 

usados na UAb; 

o Identificar e descrever 

instrumentos de 

planeamento usados na 

UAb; 

o Identificar os responsáveis 

pelo planeamento 

pedagógico de unidades 

curriculares na UAb. 

• Método de 

planeamento de uma 

unidade curricular; 

• Instrumentos de 

planeamento 

pedagógico; 

• Responsável(eis) pelo 

processo de 

planeamento. 

 

- No que toca ao planeamento pedagógico das 

unidades curriculares, como se processa na UAb? 

Questões de reforço: 

- Qual a periocidade deste processo? 

- Quais as pessobjeto de aprendizagems envolvidas 

no planeamento pedagógico e qual o papel de cada 

uma?  

- Como são tidas em conta as preferências e técnicas 

de cada docente?  

- Existe alguma interação, partilha e entreajuda entre 

docentes durante o processo de planeamento?  

- Contam com algum instrumento ou ferramenta 

específica para o processo de planeamento? 

- Quais os elementos que considera para a 

planificação da unidade curricular e quais os 

elementos mais importantes? (Objectivos, conteúdos, 

contextos, estratégias, metodologias, tarefas, 

recursos?) 

- Pensa primeiro em que aspetos? Porquê? 

 o Conhecer a metodologia de 

criação e montagem de 

• Montagem da unidade 

curricular no LMS; 

- Após o planeamento das unidades curriculares, 

procede-se à criação e montagem das mesmas no 
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D – Criação de 

unidades 

curriculares no 

LMS Moodle da 

UAb 

unidades curriculares no 

LMS da UAb; 

o Saber quais os 

responsáveis pela criação e 

montagem de unidades 

curriculares e de recursos 

pedagógicos na UAb; 

o Identificar formas de 

transferência de informação 

entre envolvidos nos 

processos de planeamento 

e criação/montagem de 

unidades curriculares na 

UAb; 

o Caracterizar o processo de 

validação da unidade 

curricular criada no LMS da 

UAb. 

• Produção de recursos 

pedagógicos de apoio; 

• Responsáveis pela 

operacionalização da 

unidade curricular no 

LMS. 

 

 

LMS. Como se dá todo este processo de transferência 

e operacionalização? 

Questões de reforço: 

- Quem faz a montagem da unidade curricular 

planificada, no Moodle, o próprio docente ou outro(s)? 

Quem? 

- Após a montagem da unidade curricular no Moodle, 

existe algum processo de validação da estrutura e 

conteúdo da mesma? Como se processa? 

- Durante o processo de montagem há alguma 

interação com os docentes? 

-Depois de montado há alguma iteração? 

- Que ferramentas/instrumentos são utilizados? 

 

E – Relação entre 

docentes e 

equipa técnica de 

apoio na UAb 

o Identificar formas de 

comunicação utilizadas 

entre diferentes equipas na 

UAb; 

• Formas de interação 

entre membros das 

equipas; 

• Métodos e meios de 

partilha de informação 

Existe uma equipa técnica de apoio aos docentes na 

preparação dos materiais e unidades curriculares no 

LMS. Como acontece o contacto entre docentes e 

equipa técnica? Quais os meios utilizados para o 

fazer? 
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o Conhecer instrumentos de 

transferência de informação 

e conhecimento, utilizados 

na comunicação entre 

equipas. 

e de comunicação 

entre elementos das 

equipas. 

Questões de reforço: 

- O planeamento das unidades curriculares, produzido 

pelo docente basta por si só para transmitir a estrutura 

e conteúdos desejados para as unidades a construir 

no Moodle? 

- Que outras vias de transmissão de informação são 

usadas entre equipas? 

F – Linguagens 

de modelação e 

editores gráficos 

para 

planeamento 

o Identificar expectativas dos 

docentes relativamente a 

ferramentas que possam 

auxiliar no processo de 

planeamento e de 

operacionalização da uc no 

LMS. 

•  Existem ferramentas que podem ser auxiliadores no 

processo de planeamento didático e na 

operacionalização do mesmo no LMS. 

Conhece linguagens de modelação para processos e 

dinâmicas de ensino e de aprendizagem? Como 

perspetiva a utilização deste tipo de ferramentas na 

educação? 

- Já usou algum editor gráfico? Se sim, qual? Com que 

objetivo? Como descreve a experiência? 

- Costuma reutilizar, alterar frequentemente e/ou 

partilhar os seus planos pedagógicos? Com quem? 

Por que motivos? 

- Vê vantagens na utilização de ferramentas de 

especificação enquanto auxiliadores no processo 

pedagógico? Quais? 
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- Utilizaria uma ferramenta deste tipo, que o ajudasse 

a planear o processo pedagógico? 

 

G – Encerramento  

o Encerrar a entrevista e 

realizar os devidos 

agradecimentos e 

despedidas ao entrevistado. 

o Agradecer a colaboração e o 

tempo disponibilizado. 

o Salientar o contributo da 

entrevista para o trabalho 

em andamento. 

• Término da entrevista. - Existe algo mais que gostaria de acrescentar ou que 

ache pertinente acerca da temática aqui debatida (o 

planeamento pedagógico e a sua operacionalização 

no LMS)? Sinta-se livre para o fazer. 

Sou grata pela sua colaboração e tempo 

disponibilizado. 

Obrigada! Continuação de um bom dia. 
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Anexo F - Análise de conteúdo de entrevista E1.1 ao P1 

 

 

Hora de inicio: 15h05m 

Hora de término: 15h52m 

 

Local: entrevista efetuada através de software de videconferência - Skype 

 

Tema: Linguagens de modelação para descrever processos e dinâmicas de ensino e de aprendizagem em e-learning no ensino superior 

Objetivo geral: Conhecer o processo de planeamento didático e montagem de uma unidade curricular no Moodle da Universidade Aberta 

 

 

Entrevistadora: (Investigadora) Ana Margarida Maia 

Entrevistado: P1 - Universidade Aberta de Portugal 

 

 

 

Categorias Sub-categorias Indicadores Unidade de Registo 
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Grupo C 

Planeamento 
pedagógico 

 
  
Métodos de 
planeamento 
 

- Independente por 
docente 
 
- Há um modelo 
pedagógico definido 
 

“O planeamento pedagógico é independente para cada docente…” 
 
“Há um modelo pedagógico… que pressupõe um ritmo, um fluxo de atividades 
próprio…” 

 
 
 
 
 
Instrumentos de 
planeamento 
 

- Não há Software de 
planeamento  
 

“…software informático especifico não…” 

- Documentos base 
estruturados à priori 
 
- Templates pré-
definidos 
 
- Ligações burocráticas 
definidas e 
estabelecidas 
 
- Estrutura flexível 

“…é pressuposto que o docente crie uma matriz do seu curso… a base anual 
de replicação daquele curso normalmente já vem com...com um contrato de 
aprendizagem no caso dos mestrados… vem com os modelos ligados oh::...aos 
compromissos de aprendizagem dos alunos…” 
 
“Há um documento semelhante no caso das licenciaturas… é o plano de 
unidade curricular.” 
 
…”portanto o PUC quando vem, vem logo com uma série de itens…” 
“…é o plano de trabalho que a pessoa é livre de o alterar à vontade,…” 
 
“…o fundamental é o PUC, o resto são templates, o resto são templates de 
módulos que são, que é quase o, é pouco mais que default do moodle, vem só 
as ligações aos serviços académicos já montadas, as ligações, portanto uma 
pessoa já tem montado toda a ligação à parte dos sistemas de informação dos 
serviços académicos, isso já está tudo montado.” 
 
“…eu posso simplesmente mudar totalmente esta, esta organização e esta 
sequência, embora seja um incentivo claro a que se tente deixar claro quais 
são as expectativas e atividades semana a semana para que o aluno não se 
perca nisso.” 

 
Responsáveis pelo 
planeamento 
 

- Apenas docente 
 
- Ocasionalmente 
colaboração informal 
com Tutores 
 

“…normalmente não.” 
 
“…à medida que as pessoas se conheçam poderá ser natural que surjam 
colaborações informais ...informais entre, entre docentes e alguns tutores 
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Estratégias de 
planeamento 

 
- Planeamento em 
sequência  
- Importância do papel 
da Unidade curricular no 
plano de estudos 
 
- Modelo de cascata 
 
- Métodos diferentes 
para licenciatura e 
mestrado 
 
- Revisão sistemática do 
conteúdo do 
planeamento 

“…ele dá-se em sequência.” 
 
“…temos o papel da unidade curricular do plano de estudos, qual é que é o 
objetivo que ele la cumpre e… e o docente se precisar modificar ou se desejar 
modificar o conteúdo, portanto isso é… é o chapéu maior que tem que se 
preocupar primeiro, porque é que ela existe aqui no plano de estudos.” 
 
“Portanto temos que perceber qual é o papel desta cadeira aqui, para uma 
atualização, alteração do conteúdo ou modificação. Ah, esse é o primeiro 
chapéu e é, e é esse a que uma pessoa está sujeita quando muda e muda os 
objectivos. E pode adaptar, afinar, portanto refinar ali a…os objectivos que aqui 
estão, que lá está é onde aparece aqui a dizer competências a desenvolver…” 
 
“A partir do momento em que uma pessoa define os novos objectivos vai 
produzir um programa novo para eles. Neste caso um roteiro, ok. Temos isto 
aqui atualizado, temos que atualizar o, o, o roteiro de, de atividades, de 
atividades. Aí, obviamente está-se a jogar com metodologia, que é quando tá, 
quando tem uma ideia metodológica nova vai andar aqui entre estas, entre 
estas duas coisas…” 
 
“…em mestrado será o normal que a pessoa primeiro planifique o, os 
objectivos, o roteiro e o método e depois procure recursos de apoio.” 
 
“…normalmente na licenciatura é conveniente que haja uma estrutura boa da, 
dos materiais de apoio. E isso significa que pode ser um bocado ao contrário, 
ou seja os objectivos, os objectivos podem obrigar primeiro à definição do…à 
identificação do cont, dum bom conteúdo ma, de um bom recurso, e se for um 
livro, e se for um livro o roteiro depois aparece subserviente ao livro.“ 
 
“A avaliação normalmente já está um bocado na cabeça do professor, qual, 
com...à partida qual é o tipo de avaliação que pretende. Conforme está a pensar 
nisto já, já há uma perceção à partida…” 
 
“… portanto isto aqui anda em cascata…” 
 
“…no fim à medida que isto se vai tudo organizando a pessoa tem, vai ter que 
conseguir meter datas nisto… E ai vai voltar para trás em cascata.” 

 



Anexos 

292 

 
Grupo D 

LMS Moodle 

 
  
 
 
 
Criação e validação 
das disciplinas 
 

- Docente monta a 
disciplina 
 
- Docente valida 
pedagogicamente a 
disciplina 
 
- Serviços de informática 
verificam aspetos 
técnicos, administrativos 
e burocráticos 

“…o PUC já é editado diretamente, diretamente no moodle…” 
 
“Começa a editar a cadeira no moodle, a criar os vários tópicos e a criar, e a 
criar os seus espaços. Quando está pronto, a única diferença é que faz isso 
não na cadeira final mas numa cadeira chamada matriz.” 
“Quando a matriz está pronta, depois pede-se aos serviços de informática para 
validar a matriz… não vão dar opiniões, não vão dar opiniões pedagógicas, não 
vão fazer tratamento multimédia, vão apenas verificar se essa parte informática, 
administrativa e a ligação mais de, rígida digamos assim, ao modelo 
pedagógico estão a bater certo.” 
 
“…o docente é que valida… o docente produz a matriz, pede a validação da 
matriz, depois da matriz estar validada é também o docente que decide e pede 
ah...pede a duplicação dela, ou seja diz, ok a matriz está como eu quero, agora 
eu quero abrir uma cadeira.” 
 
“Portanto mal a gente diz, eu quero duplicar esta matriz para o ano letivo para 
este curso ela fica duplicada com os alunos automaticamente inscritos, tudo 
pronto, ah a ligação às pautas fica feita, ah e agora o docente é que é 
responsável por decidir quando é que eles são, quando é que aquilo está pronto 
ou não está pronto e abre. E é o docente que dá a ordem de abertura da, da 
cadeira aos alunos.” 
 

 
  
 
 
Produção de 
recursos 
 

- Liberdade de escolha 
de recursos 
 
- Apoio na criação de 
recursos por parte dos 
serviços especializados 

“…o modelo pedagógico incentiva ambas as coisas, portanto podemos produzi-
los ou procurá-los e usá-los livremente.” 
 
“Se quisermos algum apoio para produzir conteúdo isso tem que ser pedido 
individualmente. Portanto há serviços sei lá, há os serviços de, de audiovisuais, 
uma pessoa se quiser pode ir filmar um vídeo aos estúdios, aos estúdios, pode 
pedir a legendagem do vídeo, pode fazer algumas coisas, mas isso não é, não 
é algo que, não é tipo um serviço de apoio direto às cadeiras.” 
 

 
Grupo E 
Interação 

entre equipas 

 
Equipa de apoio 
 

- Não existe equipa 
especifica de apoio 

“Não. Ah::, a equipa de apoio não é para a criação.”  
 
“…mas essa nova cadeira é que vai ser aberta e os serviços de informática a 
única coisa que fazem é, criam então a cadeira desse ano letivo, o, o docente 
fica com ela disponível, os alunos estão automaticamente inscritos, …Portanto 
mal a gente diz, eu quero duplicar esta matriz para o ano letivo para este curso 
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ela fica duplicada com os alunos automaticamente inscritos, tudo pronto, ah a 
ligação às pautas fica feita, ah e agora o docente é que é responsável por 
decidir quando é que eles são, quando é que aquilo está pronto ou não está 
pronto e abre. E é o docente que dá a ordem de abertura da, da cadeira aos 
alunos. 
 

 
 
 
Formas de 
interação e 
comunicação 

Formal (escrito): 
- Email 
 
- Moodle (fórum) 
 
Informal (verbal): 
- Telefónico 
 
- Oral 
 
- Falta de estrutura 
coesa de comunicação  

“…para pedir a validação dela tem que se ir a um fórum, a um, fórum de suporte 
no Moodle. É um fórum normal, simplesmente é só para docentes e para a 
equipa de informática, e regista-se um pedido de helpdesk quase, neste caso 
é um, é um pedido de validação, normalmente é respondido muito depressa,…” 
 
“…quando é um pedido de, de duplicação já é por email, portanto já, já não é 
por ir, ir ao fórum, já se envia um email para um endereço especifico a pedir a 
duplicação.” 
 
“Sim, funciona tudo por escrito, não há, não há pedidos verbais.” 
 
“…mas não funciona digamos num sistema de informação, ah coeso e 
estruturado, que seja só...onde se, onde as coisas se pudessem trabalhar mais 
fluídas” 
 
“Obviamente depois há conversas entre colegas, há pedidos oh::..” 
 

 
Grupo F 

Especificação 
pedagógica 

 
 
Conhecimentos 
 

 
- Sabe que existem 
 
- Nunca usou 

“…eu sei que elas existem…” 
 
“…eu sei usar o UML, para especificação, para especificação formal, eh:: mas 
só isso, ou seja para especificação por linguagens pedagógicas nunca usei 
nenhuma…” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Critico 
 
- Necessidade de 
organização informática 
 
- Alertas de tarefas 
obrigatórias pendentes 
 

“…eu acho que é critico porque sinceramente eu sinto que a atividade 
docente… eu sinto-a organizada por arames.” 
 
“…acho que é absolutamente, eh absolutamente critico que ela possa dar um 
pulo para outro tipo de organização informática.” 
 
“Ok. Mas porque é que não há-de quando se abre uma avaliação surgir pelo 
menos um alerta a dizer: Olhe devia fazer um post imediato das notícias disto 
a alertar, e até podia aparecer um painelzinho lá com aquilo só para a 
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Expectativas 
 

- Redução de tempo na 
execução de tarefas 

pessobjeto de aprendizagem meter a informação imediata e fazer enviar para 
não se esquecer de fazer isso.” 
 
“…isso permitir-nos criar uma cadeira e atualiza-la pah em meia hora em vez 
de ser em duas ou três ... era bom.” 
 
“E isso fica, o único grau de segurança é meu, é meu, fica a meu cargo meter 
na minha agenda um espaço para o produzir. Portanto agora eu deveria poder 
consultar de alguma forma, mas não sei se isso vai ser feito praticamente com 
o teu sistema mas em termos da planificação devia ser possível algum sistema 
informático posterior, mais tarde alguém que queira fazer isso…” 
 
“Eu, eu, eu não sei se é um alerta, se é apenas um mapa, uma visão geral da 
situação. A questão é, a questão para mim é mai, é ao nível mais básico, que 
é, se há uma planificação global da atividade, essa, essa, essa planificação não 
devia ocultar tarefas obrigatórias.” 
 
“…eu acho que se houvesse forma de, de isto ficar representado em termos de 
dinâmicas, isso depois passava a ser um problema de informática, porque é um 
problema de programação de interface e de discussão das interfaces que as 
coisas deviam ter.” 
 
“…a própria escala, o aumento de esca, de escalabilidade disto implica que 
estas ferramentas de apoio ao processo letivo abranjam o processo letivo todo 
e não e não a sua mera formatação gráfica e pouco mais.” 
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Anexo G - Plano de ação de sessões de trabalho de uso do 

CADMOS pelos docentes 

  

Grupo alvo:  

Docentes de ensino superior, com práticas em e-learning, sem conhecimentos específicos sobre 

linguagens de modelação. 

 Alvos específicos: P1, P2, P3 

 

Objetivos:  

1. Identificar potencialidades da IMS-LD através do CADMOS, enquanto ferramenta de 

planeamento didático. 

1.1 Saber se o CADMOS oferece todos os elementos necessários à execução de 

planeamentos de forma simples e fácil. 

2. Identificar nível de aplicabilidade da ferramenta para a criação de planeamentos didáticos 

no ensino superior. 

3. Analisar a usabilidade da ferramenta de autoria CADMOS para utilizadores não técnicos. 

3.1  Saber se os docentes consideram a interface e funções da ferramenta acessíveis 

para indivíduos com nível básico de conhecimentos informáticos. 

3.2 Conhecer o nível de satisfação dos docentes para com a ferramenta. 

Fases: 

Fase I: Docente reconhece planeamento elaborado pela investigadora na ferramenta, como 

representação de um objeto de aprendizagem da sua autoria? 

Fase II: Docente é capaz de elaborar um planeamento de um objeto de aprendizagem com a 

ferramenta? 

Fase III: Docente elabora especificação e um objeto de aprendizagem seu e reconfigura e 

reconcetualiza o planeamento elaborado na ferramenta, atribuindo-lhe sentido didático, e 

identifica vantagens. 

 

Testes: 

DIA 1: 

Demonstração da ferramenta – demonstração de uso da ferramenta pela investigadora 

(15min). 

Esta demonstração inclui a mostragem de exemplos de especificações executados pela 

investigadora, de entre os objetos de aprendizagem recolhidos e produção de um exemplo 

simples. (ex: tarefa de apresentação num curso Moodle) 
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Esclarecimento de eventuais dúvidas (10 min). 

Momento 0: abrem especificação feita pela investigadora de um objeto deles, e a representação 

do mesmo no Moodle. Respondem a questões sobre reconhecimento do objeto como sendo seu 

e identificam eventuais diferenças ou lacunas. 

 Questões: o que é que reconhece como sendo representação do seu objeto de 

aprendizagem e o que é que não reconhece? 

Momento 1: Docentes produzem especificação de um objeto de aprendizagem apresentado - 

comum a todos. (45min) 

 Objeto de aprendizagem apresentado sob a forma de narrativa (ver narrativas abaixo) 

acompanhada com resultado de operacionalização da mesma no Moodle (ver abaixo). 

 Verificam se o resultado da especificação no Moodle é semelhante ao inicial, fornecido 

previamente. 

a) Promoção de uma discussão em torno dos resultados obtidos, analisando-se as 

especificações e identificando-se oralmente eventual problema na origem do resultado, 

sem promover alterações efetivas. 

Apresentação de uma possível solução (de entre várias possíveis), a especificada pela 

investigadora, e confrontação com as soluções produzidas pelos docentes, discutindo prós e 

contras de cada uma. Mais experiência da ferramenta vs Mais experiência pedagógica 

 O resultado de especificação deverá ser guardado, para posterior utilização (o ficheiro 

deverá ser guardado para posterior análise). 

 Docente justifica oralmente opções tomadas durante a especificação, com breve 

explicação do trabalho realizado (conteúdo deverá ser gravado para posterior análise). (15min) 

Momento 2: Docentes produzem especificação de um objeto de aprendizagem próprio, da sua 

autoria, já montado no Moodle (a selecionar pela investigadora). (45min) 

Nota: Deixar em aberto possibilidade de eles escolherem outro objeto que prefiram. 

P1 

U.C. P. W. 

Tópicos 4 e 5 

P2 

U.C. S.M. 

Tópico 6 

P3 

U.C. I.S.I.G.C.G. 

Aula 2 
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Docentes respondem a entrevista estruturada, com questões relativas à usabilidade da 

ferramenta. (20min) 

Momento 3: Docentes reconfiguram o objeto de aprendizagem, de modo a criar outro diferente 

do anterior, com base em premissas definidas à priori pela investigadora, que se deverão manter 

iguais no primeiro e segundo objetos de aprendizagem. (Ex. recursos de apoio, objectivos de 

aprendizagem,…). Posteriormente cada docente deverá efetuar uma análise crítica do objeto de 

aprendizagem conferindo-lhe sentido pedagógico e reconcetualizando o mesmo. (120min) 

Protocolo de trabalho:  

Após uma breve explicação oral do pretendido, serão apresentados exemplos ilustrativos, com 

base no artigo submetido para a CISPEE 2016. 

Investigadora deverá apontar o tempo levado por cada docente para a produção de cada uma 

das especificações. O processo de especificação será gravado com recurso a ferramenta de 

gravação de tela. 

Docentes respondem a entrevista estruturada, com questões relativas à usabilidade da 

ferramenta. 

Docentes respondem a entrevista sobre o processo de especificação e uso da ferramenta. 

____________________________________________________________ 

Análise de dados: 

Os resultados de especificação deverão ser guardados e partilhados com a investigadora. 

Cada um deles será analisado posteriormente com base em rúbricas (Katsamani e Retalis, 2013; 

Allen and Tanner, 2006) como as que se apresentam de seguida, sendo cada uma delas cotada 

com um valor entre 1 e 3 (em que 1 é pontuação baixa – os requisitos não foram cumpridos 

ficando aquém do esperado; 2 equivale a pontuação média – os requisitos foram cumpridos em 

parte mas não na sua maioria ou totalidade; 3 é pontuação elevada – a maioria ou totalidade dos 

requisitos foram cumpridos estando a especificação compreensível e executável): 

• Integralidade na descrição / documentação da especificação (objectivos bem escritos e 

pré-requisitos, funções/papeis definidos, metadados descritos em tarefas/recursos de 

aprendizagem, correspondência entre as tarefas e os recursos) 

• Expressividade da especificação (nomes das tarefas de aprendizagem, os recursos de 

aprendizagem, fases, regras) 

• Adequação dos recursos de aprendizagem propostos (objetos e serviços) em relação às 

tarefas e aos objectivos de aprendizagem 

• Visualização do cenário 

o Cenário de aprendizagem como é descrito através do modelo concetual 

o Cenário de aprendizagem como é descrito por meio do modelo de fluxo 

• Criatividade na especificação, com vista à promoção da colaboração, da aprendizagem 

ativa e a qualidade da interação. 

Referências:  
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Allen, D. & Tanner, K. (2006) ‘Rubrics: tools for making learning goals and evaluation criteria 

explicit for both teachers and learners’, Life Sciences Education, vol. 5, pp. 197-203, DOI: 

10.1187/cbe.06–06–0168 

Katsamani, M. & Retalis, S. (2013). Orchestrating learning activities using the CADMOS learning 

design tool. Research in Learning Technology, 21. DOI: http://dx.doi.org/10.3402/rlt.v21i0.18051 

  

EQUIPAMENTO/MATERIAL 

Computadores 

Software CADMOS 

Software de gravação de tela (CamTasia) 

Gravador de áudio (gravador do próprio computador) 
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Anexo H - Guião de Entrevista E2 (Usabilidade do CADMOS) 

A presente entrevista tem como objetivo recolher dados relativamente à sua experiência de uso 

da ferramenta tecnológica CADMOS. O teste realizado e os dados recolhidos inserem-se num 

trabalho de investigação doutoral, cujo tema se centra no uso de linguagens de modelação para 

o planeamento didático de objetos de aprendizagem em e-learning no ensino superior. 

Todos os dados recolhidos serão devidamente analisados e tratados para alcançar conclusões 

no âmbito do tema em estudo e uso na produção escrita da tese, não havendo qualquer outro 

propósito de utilização dos mesmos. 

Nome: 

_____________________________________________________________________ 

  

Depois de experienciar o uso do CADMOS: 

Q1. Considera que a ferramenta é simples de usar? 

Sim 

Não 

Porquê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Q2. Foi difícil perceber o modo de funcionamento do CADMOS? 

Sim 

Não 

Q3. Considera que conseguiu executar a especificação de um objeto de aprendizagem através 

do CADMOS? 

Sim 

Não 

Porquê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Q4. Como caracteriza o processo de criação do modelo concetual numa especificação no 

CADMOS? 

Complexo 

Simples 
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Porquê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Q5. Como caracteriza o processo de edição do modelo de fluxo no CADMOS? 

Complexo 

Simples 

Porquê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Q6. Na sua opinião, a possibilidade de visualização da especificação em duas formas diferentes, 

visão concetual e visão de fluxo, é útil para o processo de especificação? 

Sim 

Não 

Porquê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Q7. Considera os processos de guardar, abrir e editar uma especificação realizada no CADMOS, 

complexos? 

Sim 

Não 

Porquê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Q8. Acha que a função de pré-visualização do produto de especificação na plataforma Moodle 

tem utilidade durante a especificação? 

Sim 

Não 

Porquê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Q9. Sentiu dificuldades no manuseamento do CADMOS? 

Sim 
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Não 

Quais? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Q10. A disponibilidade de modelos de especificação pré-definidos baseados em estratégias de 

aprendizagens é uma mais-valia? 

Sim 

Não 

Porquê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Q11. Na sua opinião, a possibilidade de reutilização e alteração das especificações já realizadas 

é uma mais-valia do CADMOS? 

Sim 

Não 

Porquê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Q13. Considera o CADMOS uma ferramenta intuitiva? 

Sim 

Não 

Porquê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Q14. Acha que qualquer utilizador, independentemente do nível de conhecimentos técnicos e 

didáticos, poderá/saberá utilizar o CADMOS para especificar? 

Sim 

Não 

Q15. Como classifica o seu nível de satisfação para com a ferramenta CADMOS? 

Muito satisfeito 

Satisfeito 

Pouco satisfeito 
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Q16. Gostariam de acrescentar alguma coisa? 
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Anexo I – Análise de conteúdo da entrevista E2 ao P3 

 

Hora de início: 18h 34m 

Hora de término: 18h 40m 

Local: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Tema: Linguagens de modelação para descrever processos e dinâmicas de ensino e de aprendizagem em e-learning no ensino superior 

Objetivo geral: Identificar potencialidades da IMS-LD através do CADMOS, enquanto ferramenta de planeamento didático. 

 

Entrevistadora: (Investigadora) Ana Margarida Maia 

Entrevistado: Prof. P3 - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
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Questão Unidade de Registo 

Q1. Considera que a ferramenta é simples de usar? 
 ▪ “Sim. É.” 

Q2. Foi difícil perceber o modo de funcionamento do 
CADMOS? 
 

▪ “Não.” 

Q3. Considera que conseguiu executar a especificação 
de um objeto de aprendizagem através do CADMOS? 
 

▪ “Sim.” 

Q4. Como caracteriza o processo de criação do modelo 
concetual numa especificação no CADMOS? 
 

▪ “Portanto, ele é simples na conceção, mas não no conteúdo. Portanto, consegue-
se perceber, tem uma sequência lógica, é de utilização simples, mas isso não 
significa … facilidade, digamos assim. É simples de utilizar mas é preciso pensar 
nos assuntos. Não é complexo, não tenho que estar a esquematizar raciocínios 
muito elaborados para usar a ferramenta, ainda que seja uma ferramenta com … 
ou que requeira muita informação e sequência lógica na utilização dessa 
informação.” 

Q5. Como caracteriza o processo de edição do modelo 
de fluxo no CADMOS? 
 

▪ “Sim é simples e intuitivo.” 

Q6. Na sua opinião, a possibilidade de visualização da 
especificação em duas formas diferentes, visão 
concetual e visão de fluxo, é útil para o processo de 
especificação? 
 

▪ “Sim e mesmo para perceber qual, como é que vai ser o andamento da aula e a 
necessidade em tempo e em sequência de operações.” 

Q7. Considera os processos de guardar, abrir e editar 
uma especificação realizada no CADMOS, complexos? 
 

▪ “Sim. Sim.” 

Q8. Acha que a função de pré-visualização do produto 
de especificação na plataforma Moodle tem utilidade 
durante a especificação? 
 

▪ “Sim. Porque permite ver aquilo que os alunos vão ver. Eles na realidade vão ter 
acesso é ao Moodle, não é à planificação que eu faço. De maneira que conseguir 



Anexos 

305 

ver no Moodle dá-me uma pré-ideia do que é que o aluno vai ver quando estiver 
em casa a tentar fazer.” 

Q9. Sentiu dificuldades no manuseamento do 
CADMOS? 
 

▪ “Não.” 

Q10. A disponibilidade de modelos de especificação pré-
definidos baseados em estratégias de aprendizagens é 
uma mais-valia? 
 

▪ “N minha forma de trabalhar eu gosto de ver vários exemplos para perceber a 
ferramenta e o potencial. Mas gosto sempre de trabalhar em cima de folhas 
brancas e não utilizar nada pré-feito que eu tenho que…ou pré-definido que eu vá 
completando, porque isso limita-me o meu raio de ação para criar.” 

▪ “Sim, portanto eu posso vê-los, posso editá-los e perceber o esquema. Mas prefiro 
sempre trabalhar a partir de esquema em branco.” 

▪ Sim, uma mais-vaia como fonte de informação e de aprendizagem.” 

Q11. Na sua opinião, a possibilidade de reutilização e 
alteração das especificações já realizadas é uma mais-
valia do CADMOS? 
 

▪ “Sim. Exacto. Porque eu posso ter uma ideia para conceber um exercício, eu tenho 
o exercício todo concebido na minha cabeça e depois quando for para o resolver, 
muitas vezes é ao resolver o exercício que eu deteto falhas de conceção. Se o 
modelo me deixar corrigir essas falhas portanto eu poupo tempo.” 

Q12. Considera o CADMOS uma ferramenta intuitiva? 
 ▪ “Sim.” 

Q13. Acha que qualquer utilizador, independentemente 
do nível de conhecimentos técnicos e didáticos, 
poderá/saberá utilizar o CADMOS para especificar? 
 

▪ “Sim com algum investimento de tempo, com alguma dedicação e depois de 
perceber o objetivo da, do trabalho e o potencial da ferramenta conseguia utilizar 
com alguma facilidade. ” 

Q14. Como classifica o seu nível de satisfação para com 
a ferramenta CADMOS? ▪ “Elevado. Sim, muito satisfeito.” 

Q15. Gostaría de acrescentar alguma coisa? 
▪ “Não. É só uma questão de praticar e de ganhar experiência com a ferramenta.” 
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Anexo J – Análise de conteúdo da entrevista E2 ao P1 e P2 (em grupo) 

 

Hora de início: 16 h 46 m 

Hora de término: 16 h 50 m 

Local: Sala de Atos da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Tema: Linguagens de modelação para descrever processos e dinâmicas de ensino e de aprendizagem em e-learning no ensino superior 

Objetivo geral: Identificar potencialidades da IMS-LD através do CADMOS, enquanto ferramenta de planeamento didático. 

 

Entrevistadora: (Investigadora) Ana Margarida Maia 

Entrevistado: P1 - Universidade Aberta 

P2 - Universidade Aberta 
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Questão Unidade de Registo 
Q1. Considera que a ferramenta é simples de usar? 
 ▪ P1: “Sim. Percebe-se. Não é totalmente intuitiva mas percebe-se.” 

P2: Sim, razoavelmente intuitiva.” 

Q2. Foi difícil perceber o modo de funcionamento do 
CADMOS? 

 

▪ P1: “Percebe-se…Vamos lá a ver, é penosa de utilizar.” 
▪ P2: “Percebemos os botões e o que é que lá está, mas… “(P1: “é penosa de utilizar”) 

”Pois”. 

Q3. Considera que conseguiu executar a 
especificação de um objeto de aprendizagem através 
do CADMOS? 
 

▪ P1: “Sim. Sim.” 
▪ P2: “Sim. Sim.” 

Q4. Como caracteriza o processo de criação do 
modelo concetual numa especificação no CADMOS? 
 

▪ P1: “É limitado. Mas, é limitado, é limitado mas é rápido. Sim. Mas funciona”. 
▪ P2: “Funciona bem. Já trabalhei com ferramentas mais fáceis que esta, mas funciona 

bem.” 
 

Q5. Como caracteriza o processo de edição do 
modelo de fluxo no CADMOS? 
 

▪ P1: “Lá está, enquanto ferramenta informática é arcaico, mas sim, mas funciona, faz-
se.” 
“O conceito teórico que aqui está, o conceito do diagrama de conceito e diagrama de 
fluxo são bons. Só o programa informático para concretizar é que não.” 

▪ P2: “Mais uma vez, o problema é o mesmo, é uma questão de usabilidade.” 
 

Q6. Na sua opinião, a possibilidade de visualização 
da especificação em duas formas diferentes, visão 
concetual e visão de fluxo, é útil para o processo de 
especificação? 
 

▪ P1: “Sim, é muito útil.” 
▪ P2: “Sim.” 

Q7. Considera os processos de guardar, abrir e 
editar uma especificação realizada no CADMOS, 
complexos? 
 

▪ P1: “São muito simples.” 
▪ P2: “Trivial.” 
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Q8. Acha que a função de pré-visualização do 
produto de especificação na plataforma Moodle tem 
utilidade durante a especificação? 
 

▪ P1: “Não estava a funcionar bem.” 
“É fácil de chegar e é útil, sim.” 

▪ P2: “Sim.” 

Q9. Sentiu dificuldades no manuseamento do 
CADMOS? 
 

▪ P1: “No manuseamento…lá está, não é na ideia da aplicação. A ideia da aplicação é 
simples. A implementação da aplicação é que não. 
“A vontade que dá é de, já se sabe o que se está a fazer e depois fazer num 
powerpoint, embora depois não tenha aqueles automatismos.” 

▪ P2: “Não.” 

Q10. A disponibilidade de modelos de especificação 
pré-definidos baseados em estratégias de 
aprendizagens é uma mais-valia? 
 

▪ P2: “É interessante.” 

Q11. Na sua opinião, a possibilidade de reutilização 
e alteração das especificações já realizadas é uma 
mais-valia do CADMOS? 
 

▪ P1: “Sim.” (Ver entrevista semi-estruturada) 

Q12. Considera o CADMOS uma ferramenta 
intuitiva? 
 

▪ (Respondido em Q1) 

Q13. Acha que qualquer utilizador, 
independentemente do nível de conhecimentos 
técnicos e didáticos, poderá/saberá utilizar o 
CADMOS para especificar? 
 

▪ P1: “Sim.” 

Q14. Como classifica o seu nível de satisfação para 
com a ferramenta CADMOS? ▪ P1: “Satisfeito, não fosse a questão de usabilidade. (Ver entrevista semi-estruturada) 

“Se isto não fosse uma interface tão lenta, isto era espetacular.” 
▪ P2: “A interface tem que ser melhorada.” 
 

Q15. Gostaría de acrescentar alguma coisa? 
▪ P1: “Há uma métrica de usabilidade, que é notória, que chama-se a viscosidade do 

sistema, que é…é difícil alterar coisas. Uma pessoa quer, faz mas para alterar 
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qualquer coisinha que não seja boa à primeira há um esforço, há uma penalidade que 
é um esforço que a pessoa tem que ter para alterar. E é muito viscoso. Muito viscoso 
nesse sentido.” 

▪ (Ver entrevista semi-estruturada) 
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Anexo L - Guião de Entrevista E3 (Satisfação e Expectativas dos docentes relativamente ao 

CADMOS) 

 

Tema da investigação: Linguagens de modelação para descrever processos e dinâmicas de ensino e de aprendizagem em e-learning no ensino 

superior 

Entrevistado(s): Docentes do ensino superior que integram a investigação e que participaram nos testes à linguagem de especificação IMS-LD 

com recurso ao editor gráfico CADMOS.  

UTAD – P3 

UAb – P1 

UAb – P2  

Objetivo geral: Conhecer e aprofundar a experiência dos docentes no uso da IMS-LD para especificação de objetos de aprendizagem, com 

recurso ao editor gráfico CADMOS. 

Introdução ao tópico de entrevista e apresentação dos intervenientes: 

Os testes realizados com o editor gráfico CADMOS foram levados a cabo com o intuito de identificar as potencialidades da linguagem IMS-LD 

no planeamento didático de objetos de aprendizagem em e-learning. Este trabalho insere-se numa investigação de doutoramento que me 

encontro a desenvolver, tentando perceber as potencialidades de ferramentas de especificação como os editores gráficos enquanto potenciais 

auxiliadores do planeamento didático em e-learning no ensino superior. Eu, Ana Margarida Maia (investigadora e entrevistadora) convido-o/a a 

colaborar através da resposta a algumas questões que permitam explorar a sua experiência de manuseamento da ferramenta CADMOS. 

Os dados recolhidos contribuem para a resposta às questões de investigação que nos propomos a responder e que estão na base do trabalho 

de investigação em desenvolvimento, contribuindo para a elaboração da tese de doutoramento, pelo que me comprometo a não usá-los para 

outro fim que não o referido. 
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  DIMENSÕES OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÓPICOS QUESTÕES 

 
 
 
 
 

A – Planear com 
ferramentas 
tecnológicas 

o Reconhecer potencialidades da IMS-

LD enquanto ferramentas de 

planeamento para os utilizadores. 

o Caracterizar a experiência de uso da 

IMS-LD através do editor CADMOS 

no planeamento didático. 

o Perceber quais as possibilidades de 

adoção da IMS-LD por docentes do 

ensino superior para o planeamento 

didático. 

✓ Utilidade da IMS-LD e do 

CADMOS para o planeamento 

didático. 

✓ Experiência de uso da IMS-LD 

através do CADMOS para 

planear. 

✓ Integração de ferramentas 

tecnológicas de apoio ao 

planeamento na rotina 

didática. 

▪ Considera a IMS-LD uma 

ferramenta útil para o 

processo de planeamento?  

▪ O CADMOS serve para 

executar um correto e 

completo planeamento 

pedagógico? 

▪ Como descreve a 

experiência de uso da 

ferramenta para planear? E 

para reconcetualizar um 

planeamento? 

▪ Que vantagens reconhece 

no uso da IMS-LD para o 

planeamento? 

▪ Em que medida imagina a 

integração do CADMOS na 

sua rotina didática? 

 

 
 
 
 
 

B – Problemas/ Barreiras 

o Saber quais as dificuldades sentidas 

no uso da ferramenta. 

o Identificar origem das dificuldades e 

problemas encontrados. 

✓ Dificuldades sentidas na 

experiência de uso da 

ferramenta. 

✓ Causa(s) dos problemas 

identificados e dificuldades 

sentidas 

▪ Sentiu dificuldades no 

manuseamento da 

ferramenta? 

▪ Que problemas identifica no 

uso do CADMOS? (Na 

usabilidade e na execução 

de um planeamento) 

▪ Porque é que estes 

problemas ocorreram? 
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▪ Considera que estes 

problemas e dificuldades 

sentidas podem constituir 

barreiras à adoção da 

ferramenta na sua rotina 

didática? Porquê?  

 

 
 

C – Sugestões 

o  Conhecer propostas de melhorias à 

ferramenta na ótica do utilizador final. 

✓ Sugestões de melhoria da 

ferramenta. 

▪ Que sugestões apresenta 

para melhoria da 

ferramenta? 

▪ Ao nível concetual, como 

classifica a ferramenta? Que 

incrementos considera 

essenciais para o 

melhoramento da 

ferramenta? 

 

 
 

D – Encerramento 

o Encerrar a entrevista e realizar os 

devidos agradecimentos e 

despedidas ao entrevistado. 

o Agradecer a colaboração e o tempo 

disponibilizado. 

o Salientar o contributo da entrevista 

para o trabalho em andamento. 

✓ Término da entrevista. ▪ Existe algo mais que gostaria 

de acrescentar ou que ache 

pertinente acerca da 

temática aqui debatida? 

Sinta-se livre para o fazer. 

Sou grata pela sua 

colaboração e tempo 

disponibilizado. 

Obrigada! Continuação de 

um bom dia. 
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Anexo M – Análise de conteúdo da entrevista E3 ao P3 

 

Hora de inicio: 16 h 21 m 

Hora de término: 16 h 31 m 

Local: Sala F3.22, edifício de Engenharias Florestais, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Tema: Linguagens de modelação para descrever processos e dinâmicas de ensino e de aprendizagem em e-learning no ensino superior 

Objetivo geral: Identificar potencialidades da IMS-LD através do CADMOS, enquanto ferramenta de planeamento didático. 

 

 

Entrevistadora: (Investigadora) Ana Margarida Maia 

Entrevistado: P3 - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
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Categorias Sub-categorias Indicadores Unidade de Registo 
 

G
ru

p
o

 A
 

 P
la

n
e

a
r 

c
o

m
 f

e
rr

a
m

e
n

ta
s

 t
e

c
n

o
ló

g
ic

a
s
 

 
Utilidade da IMS-LD e do 
CADMOS para o 
planeamento didático. 
 
Experiência de uso da 
IMS-LD através do 
CADMOS para planear. 
 
Integração de 
ferramentas 
tecnológicas de apoio ao 
planeamento na rotina 
didática. 

 

 
- Útil 
- Boa experiência 
-Integração 
imediata 

 
(vê vantagens) 
“Sim, sim.” 
(consegue visualizar melhor todo o processo) 
“Sim. Sim.” 
 
“Em vez de preparar materiais a granel, ou avulso e depois arranjar maneira de os 
meter dentro de uma aula, não. Primeiro vou conceber a aula e ver o que é que eu 
quero apresentar e o que é que quero que os alunos apreendam para ver como é que 
eles vão operacionalizar isso tudo. E depois vou esquematizar os materiais que tenho 
que preparar para dar a aula. E depois de ter isso tudo proto então carrego isto e cima 
do Moodle. Portanto há uma preparação e uma configuração do trabalho e dos 
conteúdos. ” 
 
(experiência de uso foi boa) 
“Sim. Sim.” 
 
(útil para reconcetualizar) 

“É. Porque permite partir de uma base de trabalho (…) em vez de se estar 
outra vez a pensar em tudo de raiz. Portanto eu se daqui a um ano quiser 
mexer nisto eu já tenho uma estrutura. Não tenho que estar a pensar na 
estrutura toda de raiz.”  
 

 
G

ru
p

o
 B

 
P

ro
b

le
m

a
s

/ 

B
a
rr

e
ir

a
s
 

 
Dificuldades sentidas na 
experiência de uso da 
ferramenta. 
 
Causa(s) dos problemas 
identificados e 
dificuldades sentidas 

 
- Não senti 
dificuldades 
- Problemas de 
usabilidade 
- Muito lenta 

 
(dificuldades ao usar) 
“Só pelo facto de eu não trabalhar com isto.” 
 
(constitui barreira para adoção) 
“Não. Não, não.” 
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G

ru
p

o
 C

 

S
u

g
e

s
tõ

e
s

 

 
Sugestões de melhoria 
da ferramenta. 

 
- Questões de 
usabilidade 

 
“Não tenho nem experiência nem conhecimentos para propor…” 
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Anexo N – Análise de conteúdo da entrevista E3 ao P1 e P2 

 

Hora de inicio: 16 h 48 m 

Hora de término: 16 h 58 m 

Local: Sala de Atos da Escola de Ciências e Tecnologias da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Tema: Linguagens de modelação para descrever processos e dinâmicas de ensino e de aprendizagem em e-learning no ensino superior 

Objetivo geral: Identificar potencialidades da IMS-LD através do CADMOS, enquanto ferramenta de planeamento didático. 

 

 

Entrevistadora: (Investigadora) Ana Margarida Maia 

Entrevistado: P1 - Universidade Aberta 

  P2 - Universidade Aberta 
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Categorias Sub-categorias Indicadores Unidade de Registo 

Grupo A 
 

 Planear 

com 

ferramentas 

tecnológicas 

Utilidade da IMS-LD e 
do CADMOS para o 
planeamento didático. 
 
Experiência de uso 
da IMS-LD através do 
CADMOS para 
planear. 
 
Integração de 

ferramentas 

tecnológicas de apoio 

ao planeamento na 

rotina didática. 

- Útil 

- Boa experiência ao 

nível concetual 

- Má experiência 

tecnológica (questões 

de usabilidade) 

- Integração imediata 

P1: 
(Planear um objeto por completo) 
“Não. Não. Faltam datas, faltam datas. Faltam intervenções decorrentes, 
intervenções decorrentes do docente.” 
 
“Não tem a parte mais importante que é: presume que a atividade do 
professor e do aluno é muito bem definida e delimitada no tempo. E se 
nós temos atividades mais interativas, em que uma pessoa diz: isto vai 
acontecer várias vezes se for necessário. Portanto, deveria ai verificar se 
é necessário intervir, não, isso ainda não funciona. Ou seja, não há … Isto 
presume que as pessoas têm uma tarefa bem definida, executam-na e 
são avaliadas. Não presume que haja verdadeiramente uma colaboração. 
Portanto, não tem suporte para atividades colaborativas.” 
 
P2: 
“Não. Falta uma função de calendarização também. Tem uma linha do 
tempo mas não tem uma timeline vertical, horizontal que dê noção de uma 
semana, segunda semana, terceira semana.” 
________________________________ 
P1: 
(Como descreve a experiência de planear com a ferramenta) 
“Para mim foi… esclarecedor. Foi inspirador. Ou seja, deu-me ideias, deu-
me ideias para formas diferentes de fazer estas coisas. (…) Do ponto de 
vista prático foi penoso.” 
 
P2: 
(Como descreve a experiência de planear com a ferramenta) 
“Eu acho que numa fase inicial que ajuda, a ferramenta. Numa fase 
seguinte temos que ir uma granularidade mais fina, (…) e essa 
granularidade mais fina não podemos fazê-la aqui. Portanto, só mesmo 
numa visão macro serve.” 
_______________________________ 
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P1: 
(E para reconcetualizar) 
“Não vi vantagem nenhuma porque, o principal…apoio que uma pessoa 
precisa para concetualizar ou fazer, tem que estar à vontade para alterar 
e aqui a pessoa só de pensar que tem de alterar uma coisa que ali está já 
começa a tremer e a sentir calafrios.” 
 
“Eu acho que a visão de fluxo, mais que a de conceção, acho que é útil 
para levar a pensar nas coisas. No concetual não vi particular vantagem 
para isso. (…) Poderia ser engraçado o concetual mas acho que a de fluxo 
é mais rico, para mim é mais rico para isso.” 
 
P2: 
“Eu acho que, ajuda, que já lá tem o mapa todo, é como no Google, Lisboa 
a Vila Real tens três opções. Tu tocas numa, tocas na outra, e vês logo 
as comparações. Aqui também. Tem o mapa, tiro dali, meto aqui, puxo 
(…) não se parte sempre do zero. Eu acho que para reconcetualizar ajuda. 
De resto tudo bem, estou de acordo com a questão da ferramenta, é 
penosa.” 
_________________________________ 
P1: 
(Vantagens para planear) 
“Ter uma visão do grupo, uma visão do conjunto ajuda…” 
 
P2 “Eu já conheço a IMS e SCORM. Acho que sim, acho que é uma forma 
de ter várias granularidades de conteúdo, acho que é uma arquitetura que 
faz sentido.” 
“Poder verificar as ideias, ter uma visão do conjunto desenhado por nós…” 

________________________________ 
P1: 
(Integração na rotina) 
“Ah pode ser já amanhã. Se estiver com este problema de interface 
resolvido eu fazia já amanhã uma campanha para isso.” 
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P2: 
“Eu não me importava.” 
“Não, é verdade, que estes problemas do arrasta e do larga…” 

Grupo B 
 

Problemas/ 
Barreiras 

Dificuldades sentidas 
na experiência de uso 
da ferramenta. 
 
Causa(s) dos 
problemas 
identificados e 
dificuldades sentidas 

- Sem dificuldades 

- Viscosidade da 

ferramenta 

- Problemas de 

usabilidade 

- Muito lenta 

 

P1: 
(Questões da usabilidade como barreira) 
“É. Enorme.” 
“É que é mortal para a adoção.” 
“É muito complicado estar a mostrar isto a um grupo de docentes porque 
ia estar todo o grupo a reclamar.” 
“Um recurso devia poder duplicar.” 
“É útil, é. Mas no estado em que está não a posso recomendar a 
ninguém.” 
“A ferramenta transmite uma vontade nula de mexer seja o que for nela.” 
“Demasiado viscoso. O esforço de alterar é muito superior ao benefício. A 
vontade é deitar fora e fazer novo.” 
 
P2: 
“Sem dúvida.” 

Grupo C 
 

Sugestões 

Sugestões de 
melhoria da  
ferramenta. 

- Questões de 

usabilidade 

P1: 
(Sugestões de melhorias) 
“Eu vejo com grande esperança que posso permitir que a pessoa de facto 
não tenha que refazer tudo o que faz à mão. Ou seja, por exemplo, nós 
temos o processo de ter uma matriz de cadeira em que todos os anos 
vamos afinar alguma coisa na matriz e voltamos a produzir (…) é um 
trabalho muito moroso, não é muito moroso, é escusadamente muroso 
(…) e eu vejo com muita expectativa (…) a pessoa reutilizar mais 
depressa as coisas e numa segunda camada como os conceitos e as 
atividades estão separadas da plataforma Moodle, permitisse conceber 
ferramentas para apoiar a gestão. Neste momento uma coordenação de 
curso, ou coordenação de escola ou faculdade é virtualmente impossível 
saber por exemplo se todos os docentes abriram uma atividade prevista 
ou não abriram. Se os alunos estão a participar ou não, portanto ter 
indicadores de funcionamento, saber se tem alertas, se tem que ir abrir 
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ou não tem que ir abrir. E fazê-lo no Moodle atual sem isto é quase (…) 
portanto muda-se uma coisita no Moodle e desfaz-se tudo. Aqui não. Aqui 
eu podia planear e dizer que os locais de controlo são este e aqueles (…) 
Permitir que a parte de gestão, de coordenação de curso pudesse estar a 
ter indicadores de funcionamento dos cursos e que isso não ficasse 
desfeito porque alguém alterou alguma coisa no Moodle.” 
 
“Ser mais flexível. Poder agrupar atividades que são feitas por utilizadores 
diferentes. Por exemplo dizer que está aqui uma atividade que contém 
sub-atividades destinadas a utilizadores diferentes. (…) Um Projeto. Se 
eu tiver uma atividade de projeto não a consigo representar bem aqui, fica 
espalhada por todo o lado.” 
 
“Devia ter mais hierarquias. Aqui no concetual.” 
 
P2: 
 
“Depois, acho que falta um… uma série de atividades, recursos, de coisas 
que… uma entrega de trabalhos, sei lá o Moodle tem listas de opções, de 
atividades e só aparecem quatro ou cinco ou seis. Portanto faltam 
atividades, recursos, há ai umas faltas desse tipo.” 
 
“Ter mais recursos que faltam.” 
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Anexo O - Narrativa do Objeto de Aprendizagem para os 

trabalhos com os docentes 

(Informática) 

No âmbito do primeiro ano do curso superior de Engenharia Informática, foi planeado e 

construído no LMS Moodle um objeto de aprendizagem sobre o tema Fundamentos de 

Programação. A dinâmica didática tem uma duração limite de duas semanas e envolve várias 

tarefas a desempenhar pelos alunos. 

Primeiramente é pedido aos alunos que individualmente estudem diferentes representações 

de algoritmos. Deverão responder a questões lançadas como mote para discussão, pelo 

docente, num fórum, baseando as suas respostas no estudo efetuado.  

Posteriormente, deverão organizar-se em pares e realizar as seguintes tarefas: (1) estudo da 

teoria sobre a sintaxe e a semântica de uma linguagem de representação de algoritmos; (2) 

análise passo-a-passo de um processo de resolução de problemas de algoritmos usando a 

linguagem identificada anteriormente, com base num exemplo fornecido pelo docente. Numa 

segunda fase, cada aluno faz um exercício de resolução de problemas de algoritmia, 

submetendo as suas conclusões numa wiki. O professor corrige o exercício e dá feedback. 

Finalmente, há uma tarefa de avaliação, um teste composto por perguntas abertas e fechadas 

que cada aluno deve responder a fim de obter uma classificação final do professor. 

  

(Engenharia Florestal) 

No âmbito do primeiro ano do curso superior de Sistemas de Informação Geográfica, foi 

planeado e construído no LMS Moodle um objeto de aprendizagem sobre o tema Tipos de 

SIG e Áreas de Aplicação. A dinâmica didática tem uma duração limite de duas semanas e 

envolve várias tarefas a desempenhar pelos alunos. 

Primeiramente é pedido aos alunos que individualmente estudem diferentes tipos de SIG. 

Deverão responder a questões lançadas como mote para discussão, pelo docente, num 

fórum, baseando as suas respostas no estudo efetuado.  

Posteriormente, deverão organizar-se em pares e realizar as seguintes tarefas: (1) estudo da 

teoria sobre um determinado tipo de SIG e sua aplicação; (2) análise passo-a-passo de um 

processo de aplicação do tipo de SIG estudado, com base num exemplo fornecido pelo 

docente. Cada aluno faz um exercício de análise e identificação de problemas de uso do SIG, 

submetendo as suas conclusões numa wiki. O professor corrige o exercício e dá feedback. 

Finalmente, há uma tarefa de avaliação, um teste composto por perguntas abertas e fechadas 

que cada aluno deve responder a fim de obter uma classificação final do professor. 
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Anexo P - Resultado da especificação do Objeto de Aprendizagem 

 



Anexos 

323 

  



Anexos 

324 

Anexo Q – Estrutura do objeto de aprendizagem original da autoria do P1, modelado na Etapa 

II do estudo 
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Anexo R – Estrutura do objeto de aprendizagem original da autoria do P2, modelado na Etapa 

II do estudo  
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Anexo S – Estrutura do objeto de aprendizagem original da autoria do P3, modelado na Etapa 

II do estudo 
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Anexo T – Ecrãs de metadados do objeto de aprendizagem do P1, modelado na Etapa II do 

estudo 
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Anexo U – Ecrãs de metadados do objeto de aprendizagem do P2, modelado na Etapa II do 

estudo 
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Anexo V – Ecrãs de metadados do objeto de aprendizagem do P3, modelado na Etapa II do 

estudo 
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Anexo X – Matriz de análise dos produtos de modelação executados pelo P1 na Etapa II do 

estudo 

 
Critérios 

P1 

Modelação1 Modelação2 Modelação3 

1. Integralidade na 
descrição / 

documentação da 
especificação 
(metadados) 

Cotação - 3 

Metadados do objecto, tarefas e 
recursos completos. 

Correspondência entre tarefas e 
recursos bem executada. 

Cotação - 2 

Metdados do objeto completos. 

Metadados de tarefas e de recursos 
incompletos.  

Apenas nomeia e identifica o autor/tipo 
de recurso.  

Contudo a designação de cada um 
torna bem clara a intenção que lhe é 
atribuída. 

Correspondência entre tarefas e 
recursos bem executada. 

Cotação - 2 

Metadados do objeto completos. 

Metadados de tarefas e de recursos 
incompletos.  

Apenas nomeia e identifica o autor/tipo de 
recurso. Contudo a designação de cada um 
torna bem clara a intenção que lhe é 
atribuída. 

Correspondência entre tarefas e recursos 
bem executada. 
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2. Expressividade da 
especificação 

(nomes das tarefas 
de aprendizagem, os 

recursos de 
aprendizagem, fases, 

regras) 

Cotação – 3 

Tarefas designadas de forma clara, 
sob a forma de verbo.  

Recursos bem identificados, 
relacionados com as tarefas.  

Fases bem aplicadas e 
designadas. 

Não aplicou regras. 

Cotação – 3 

Designação clara das tarefas e 
recursos.  

Não faz uso de fases. 

Regra mal aplicada. 

Cotação – 3 

Designação clara das tarefas e recursos.  

Não faz uso de fases ou regras. 

3. Adequação dos 
recursos de 

aprendizagem 
propostos (objetos e 
serviços) em relação 

às tarefas e os 
objetivos de 

aprendizagem 

Cotação - 3 

Recursos adequados e bem 
relacionados com as respetivas 
tarefas e objetivos de 
aprendizagem. 

Cotação - 

Relação clara e percetível entre tarefas 
e recursos para os objetivos traçados. 

Cotação - 3 

Relação clara e percetível entre tarefas e 
recursos para os objetivos traçados. 

4. Visualização do 
cenário 

Cotação – 3 

Boa organização dos elementos no 
cenário, designação clara de tarefas 
e recursos, distribuição temporal 
das tarefas no modelo de fluxo, 
clara. 

Cotação – 3 

Organização clara e bem elaborada em 
ambos os modelos. 

Cotação – 3 

Organização clara e bem elaborada em 
ambos os modelos. 
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5. Completude do objeto 
de aprendizagem no 
modelo concetual (se 

o cenário está bem 
organizado e 

apresenta as tarefas 
necessárias para os 
objetivos previstos) 

 

Cotação – 3 

O produto foi além do esperado. O 
cenário foi complementado com 
tarefas não presentes na narrativa 
mas que fazem todo o sentido do 
ponto de vista didático para os 
objetivos propostos. 

Cotação – 3 

Cenário bem organizado com as 
tarefas devidas. 

Cotação – 3 

Cenário bem organizado. com as tarefas 
necessárias para os objetivos previstos. 

6. Completude do objeto 
de aprendizagem no 

modelo de fluxo (se o 
fluxo de tarefas está 
bem organizado e se 
contém as regras e 

fases para os 
objetivos previstos) 

Cotação – 2 

Modelo de fluxo claro e bem 
organizado. 

Fases distintas bem identificadas. 

Não faz uso de regras. 

Cotação - 2 

Modelo de fluxo claro e bem 
organizado, ainda que a fase não tenha 
sido renomeada. 
 

Faz uso errado de regra “User choice”. 

Cotação - 2 

Modelo de fluxo claro e bem organizado, 
ainda que a fase não tenha sido renomeada. 

Não faz uso de regras. 
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Anexo Z – Matriz de análise dos produtos de modelação executados pelo P2 na Etapa II do 

estudo 

 
Critérios 

P2 

Modelação1 Modelação2 Modelação3 

7. Integralidade na 
descrição / 

documentação da 
especificação 
(metadados) 

Cotação - 2 

Metadados do objeto completos. 

Metadados das tarefa e recursos 
parcialmente em falta. 

Não faz descrição de tarefas ou 
recursos. 

Correspondência entre tarefas e 
recursos bem executada. 

Cotação - 2 

Metadados do objeto completos. 

Metadados das tarefas e recursos 
parcialmente em falta. 

Não faz descrição de tarefas ou 
recursos. 

Correspondência entre tarefas e 
recursos bem executada. 

Cotação - 2 

Metadados do objeto completos. 

Metadados das tarefas e recursos 
parcialmente em falta. 

Não faz descrição de tarefas ou recursos. 

Correspondência entre tarefas e recursos 
bem executada na maioria. 

8. Expressividade da 
especificação 

(nomes das tarefas 
de aprendizagem, os 

recursos de 
aprendizagem, fases, 

regras) 

Cotação – 3 

Na maioria as tarefas são bem 
nomeadas, não havendo, no 
entanto, uma norma para o fazer.  

Os recursos estão identificados, de 
forma entendível. 

Não faz uso de fases nem de 
regras.  

Cotação – 3 

Na maioria as tarefas são bem 
nomeadas, não havendo, no entanto, 
uma norma para o fazer. 

Os recursos estão identificados, de 
forma entendível. 

Não faz uso de fases. 

Cotação - 3 

Na maioria as tarefas são bem nomeadas, 
não havendo, no entanto uma norma para 
o fazer.  

Os recursos estão identificados, de forma 
entendível. 

Não faz uso de fases. 
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9. Adequação dos 
recursos de 

aprendizagem 
propostos (objetos e 
serviços) em relação 

às tarefas e os 
objetivos de 

aprendizagem 

Cotação - 

Os recursos criados estão de 
acordo com as tarefas propostas e 
os objetivos previstos. 

Cotação - 3 

Os recursos criados estão de acordo 
com as tarefas propostas e os objetivos 
previstos. 

Cotação - 3 

Os recursos criados estão de acordo com as 
tarefas propostas e os objetivos previstos.  

Ressalva-se a falta de um recurso que 
complemente a tarefa do professor 
“Avaliação de trabalhos”, onde apresente os 
resultados da mesma. 

10. Visualização do 
cenário 

Cotação – 3 

O cenário encontra-se bem 
organizado no modelo concetual.  

Há ligeiras falhas na disposição no 
modelo de fluxo, das tarefas do 
docente. 

Cotação – 2 

O cenário encontra-se bem organizado 
no modelo concetual, à exceção da 
tarefa “Comentários do professor” que 
se encontra mal atribuída ao ator. 
Poderá ter acontecido por estar 
integrada na tarefa composta 
“Elaboração de ensaio”. 

O modelo de fluxo está entendível e 
organizado, com nota para a tarefa mal 
atribuída ao ator. 

Cotação – 2 

O cenário encontra-se bem organizado no 
modelo concetual, à exceção da tarefa 
“Comentários do professor” que se encontra 
mal atribuída ao ator. Poderá ter acontecido 
por estar integrada na tarefa composta 
“Elaboração de ensaio”. 

O modelo de fluxo está entendível e 
organizado, com nota para a tarefa mal 
atribuída ao ator. 

11. Completude do objeto 
de aprendizagem no 
modelo concetual (se 

o cenário está bem 
organizado e 

apresenta as tarefas 
necessárias para os 
objetivos previstos) 

 

Cotação – 3 

Cenário bem organizado com as 
tarefas necessárias para os 
objetivos previstos. 

Cotação – 2 

De forma geral o cenário está bem 
organizado, excetuando no caso acima 
descrito. 

Apesar de não tornar a especificação 
executável, a ideia e objetivo didático 
do objeto percebe-se.  

Cotação – 2 

De forma geral o cenário está bem 
organizado, excetuando no caso acima 
descrito. 

Apesar de não tornar a especificação 
executável, a ideia e objetivo didático do 
objeto percebe-se. 
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12. Completude do objeto 
de aprendizagem no 

modelo de fluxo (se o 
fluxo de tarefas está 
bem organizado e se 
contém as regras e 

fases para os 
objetivos previstos) 

Cotação - 2 

Tarefas bem organizadas, 
excetuando as do docente. 

Não faz uso de regras nem de fases. 

Cotação - 2 

O modelo de fluxo está organizado. O 
problema detetado no modelo 
concetual influencia o modelo de fluxo, 
gerando dúvidas, pois a tarefa do 
docente encontra-se sob alçada do ator 
aluno. 

Faz uso de regras. 

Cotação -2 

O modelo de fluxo está organizado. O 
problema detetado no modelo concetual 
influencia o modelo de fluxo, gerando 
dúvidas, pois a tarefa do docente encontra-
se sob alçada do ator aluno. 

Faz uso de regras. 
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Anexo AA – Matriz de análise dos produtos de modelação executados pelo P3 na Etapa II do 

estudo 

 

Critérios 
P3 

Modelação1 Modelação2 Modelação3 

13. Integralidade na 
descrição / 

documentação da 
especificação 
(metadados) 

Cotação - 3 

Metadados do objeto, das tarefas e 
dos recursos completos. 

Correspondência entre tarefas e 
recursos bem executada. 

Cotação - 2 

Metadados do objeto em falta. 

Correspondência entre tarefas e recursos 
bem executada. 

Cotação - 2 

Metadados do objeto em falta. 

Metadados de alguns (poucos) recursos 
em falta. 

Correspondência entre tarefas e 
recursos bem executada. 

14. Expressividade da 
especificação 

(nomes das tarefas 
de aprendizagem, os 

recursos de 
aprendizagem, fases, 

regras) 

Cotação – 1 

Forma de designar as tarefas 
pouco clara, apesar de se perceber 
a ideia. 

Não fez uso de regras. 

Não nomeou as fases criadas. 

Cotação – 1 

Especificação pouco clara.  

Tarefas simples identificadas como “Aulas”. 

Recursos identificados como tarefas 
“Submeter trabalho”. 

Cotação – 2 

Quase a totalidade das tarefas e 
recursos de aprendizagem estão bem 
identificadas.  

Em apenas duas persiste o problema 
registado na especificação anterior – 
tarefas designadas por “Aulas”. 

E há duas com a mesma designação 
“Participação em Fórum” o que 
compromete a leitura do cenário em 
ambos os modelos. 
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15. Adequação dos 
recursos de 

aprendizagem 
propostos (objetos e 
serviços) em relação 

às tarefas e os 
objetivos de 

aprendizagem 

Cotação - 3 

Na maioria os recursos são 
adequados à tarefa respetiva e aos 
objetivos. Salvo o “Procurar na 
Internet”, que não é um recurso, e o 
“Enunciado” que vem como 
Assessment. 

Cotação – 2 

Perante os problemas já identificados 
percebe-se a ideia mas a execução não é a 
correta. 

Cotação - 3 

Recursos adequados. 

16. Visualização do 
cenário 

Cotação – 2 

Organização pode ser melhorada 
de modo a clarificar o cenário. 

Cotação – 2 

Percebe-se a ideia. Mas é confusa, devido 
aos problemas identificados.  

Cotação – 1 

A leitura do cenário no modelo concetual 
é mais fácil que no modelo de fluxo 
devido à designação idêntica de tarefas. 

Deteta-se também um problema ao nível 
da localização temporal de uma das 
atividades do docente no modelo de 
fluxo. 

Tarefas concebidas como simples no 
modelo concetual estão englobadas na 
caixa de tarefa composta no modelo de 
fluxo. 

17. Completude do objeto 
de aprendizagem no 
modelo concetual (se 

o cenário está bem 
organizado e 

apresenta as tarefas 
necessárias para os 
objetivos previstos) 

Cotação – 2 

A organização do cenário pode ser 
melhorada. 
 

Cotação – 3 

Os problemas identificados não 
comprometem o entendimento do cenário 
criado.  

Contudo pode ser melhorado. 

Cotação – 3 

Cenário bem organizado. 

 Apesar dos problemas identificados 
percebe-se o cenário estando de acordo 
com os objetivos. 
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18. Completude do objeto 
de aprendizagem no 

modelo de fluxo (se o 
fluxo de tarefas está 
bem organizado e se 
contém as regras e 

fases para os objetivos 
previstos) 

Cotação - 1 

Não faz uso das regras. Fases não 
identificadas. 

Organização do fluxo pode ser 
melhorada, nomeadamente no 
estabelecimento de relação entre 
tarefas dos alunos e do docente. 

Cotação – 3 

Faz uso de regras. 

Divide o fluxo em fases, que auxiliam a 
compreensão do modelo concetual face aos 
problemas já mencionados. 

Cotação - 1 

Faz uso de regras. 

 Divide a ação por fases, de forma 
compreensível, ainda que a designação 
da segunda fase não seja a melhor. 

Tarefas simples integradas na caixa de 
sequência de tarefas compopstas. 

O fluxo de tarefas encontra-se 
organizado, excetuando a tarefa 
“Feedback” do docente. 
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Anexo BB – Matriz de análise dos processos de conceção e reconcetualização do 

planeamento com o CADMOS 

Dimensões 

 

Categorias Sub-

categorias 

Indicadores Unidades de registo Contagem 

A – Capacidade 

de 

representação 

do CADMOS, 

como 

ferramenta de 

planeamento 

Limitações na 

representação 

Operacionais 

 

Concetuais 

 

Dificuldades 

 

Barreiras 

 

Propostas de 

alterações 

 

P1: 
“A mistura de actividades do aluno com as do docente 
não torna muito útil a visão no modelo de concetual.” 
(P1) 
 
“Não permite relacionar e fazer depender as 
actividades do professor de actividades do actor 
aluno.” (P1) 
 
Rigidez da ordem sequencial na representação de 
actividades no modelo de fluxo – “Cada actividade 
poderia derivar para diferentes fluxos” (P1) 
 
Modelo concetual com poucas hierarquias. “Devia ter 
mais hierarquias.” (P1) 
 
“Há recursos que deviam poder replicar. No diagrama 
ficava mais simples poder duplicar alguns”. (P1) 
 
(agregação de actividades compostas umas dentro 
das outras): “Há pastas dentro de pastas ou não?” (P1) 
 
“Eu não posso ter mais que um actor por actividade, é 
isso?” “Então como é que eu ponho actividades para 
os professores e actividades para os alunos?” (P1) 
 

13 

evidências 
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“Desfez-me tudo o que eu tinha. Ele reaplica, eu altero 
o concetual e o gajo não preserva a visão que eu tinha, 
desfá-la toda e reconstrói o de fluxo.” 
 
Refere que a possibilidade de visualização e 
cruzamento dos objectivos de aprendizagem com as 
actividades, e possível identificação de objectivos que 
não tenham sido definidos, é uma ajuda. 
 
P2: 
“Acho que isto não é muito claro, demora-se muito 
tempo. (modelo de fluxo)” (P2) 
 
“Devíamos ter algo indicativo dessa linha de tempo” 
(P2) 
 
Devia poder replicar elementos “A gente copiava uma 
coisita e depois era só alterar um lado ou outro.” (P2) 
 
“No moodle há uma coisa que se chama Entrega de 
Trabalho, mas aqui não está” (P2) 
 

Vantagens para 

planear 

Operacionais 

 

Concetuais 

Facilidade do 

planeamento 

 

Vantagens 

face ao 

planeamento 

tradicional 

“Torna-se mais simples planear assim.” (P1) 
 
“Torna mais rápida a consulta dos metadados, em 
contraste com a lentidão do moodle.” (P1) 
 
Identifica a visão de fluxo como “Excelente” (P1) 
 
Acha possível planificar um objecto com o CADMOS 
dizendo mesmo “Até apetece” (P1) 
 
“Para quem não tem prática ou experiência simplifica 
e ajuda a perceber o que está a acontecer.” (P1) 

7 

evidências 
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Identifica “as categorias de Bloom, apesar de um 
pouco resumidas, estão lá.” (P2) 
 
“Eu acho que é útil, a minha única reserva tem a ver 
com a interface.” (P2) 

 Conceções e 

Preferências 

pessoais no uso do 

CADMOS para 

conceção do 

planeamento 

 Preferência 

por um dos 

modelos. 

 

Considera o modelo concetual como “quase trivial”  
(P1) 
 
Para planeamento é mais lógico para o P1, começar 
pelo modelo de fluxo que pelo concetual: “eu gostava 
de começar pelo flow model”, “para mim era mais 
lógico começar pelo flow model” pois “O difícil de 
planear é ver como é que no tempo as actividades 
ocupam espaço e como e quando o docente tem que 
intervir.” 
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Estratégia de 

modelação no 

modelo concetual 

Ordem de 

criação dos 

elementos do 

planeamento. 

 

Ordem de 
ligação dos 
elementos. 

 P1: 
Consoante o problema a abordagem adoptada varia. 
Na primeira actividade abordagem top down. 
Na segunda actividade abordagem bottom up: Cria os 
recursos -> cria actividades simples -> cria actividades 
compostas -> liga a actividade composta às 
actividades simples -> liga as actividades aos recursos 
-> liga as actividades compostas ao objecto geral. –z 
cria actividades simples -> cria recursos -> linca os 
dois -> Liga as actividades simples ao tópico geral  
 
NOTA: pode relacionar-se com o facto de partir de uma 
representação do objecto no moodle. 
 
P2 e P3: 
Abordagem top down 
 
Representação sequencial de actividades compostas 
– actividades simples - recursos 
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B – 

Potencialidades 

do CADMOS 

para ajudar a 

“pensar” o 

planeamento em 

e-learning 

Visualização do 
cenário 

 Analisa o 

cenário 

 

Analisa os 
metadados 
dos 
elementos e 
a estrutura 
do objecto 

P1: 
Faz zoom para obter visão mais macro do cenário. 
Faz deslizar a tela para analisar o cenário não visível 
no ecrã. 
Organiza os elementos na tela do CADMOS para um 
visão limpa e clara. 
 
P2: 
Seleciona actividades e recursos e manifesta 
oralmente quais podem ou não ser alterados. 
 
P3: 
Analisa e afirma que esta aula devia ser dividia em 
duas aulas porque tem muita informação. 
Afirma que a aula prática não está de acordo com a 
aula teórica, que não há sequência. 
Considera a existência de dois níveis: a aula teórica e 
aula prática. 
Refere que os recursos atribuídos não são os 
adequados para a resolução do exercício. 
Abre os metadados de actividades e recursos para 
revisão. 
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Reconfiguração do 

objecto de 

aprendizagem  

 

Cria 

 

Elimina 

 

Edita 

 

Organiza 

Altera 

metadados. 

 

Apaga 

elementos. 

 

Cria novos 

elementos. 

 

Reorganiza o 

cenário. 

 

 

 

P1: 
Regressa os metadados do objecto e adiciona objetivo 
de aprendizagem. 
Elimina actividades, deixando de haver dois fluxos de 
actividades: 
Elimina actividades compostas (x2) 
Elimina actividades simples (x5) 
Elimina recursos (x1) 
Cria actividades simples (x2) 
Cria novos recursos (x2) 
Cria novo actor – Turma (x1) 
 
P2: 
Altera metadados de actividade (x4) 
Altera metadados de recurso (x4) 
Organiza o cenário, reposicionando os elementos na 
tela. 
 
P3: 
Altera metadados do objecto geral (x1) 
Altera metadados de actividade (x2) 
Altera metadados de recursos (x7) 
Cria actividades compostas: (x2) 
Cria actividades simples (x8) 
Cria recursos (x3) 
Cria novo actor – Grupo (x1) 
Organiza o cenário na tela do modelo concetual e no 
de fluxo. 

 

 


