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Resumen en Español 

La presente tesis con el título Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas 

virtuales síncronas en la enseñanza no presencial, se basa en un enfoque sistémico sobre los 

cambios tecnológicos producidos en las últimas décadas en la educación que conllevan redefinir 

el marco metodológico en la enseñanza, el perfil del comportamiento y el desarrollo social de 

nuestros alumnos. Esto nos conduce a la utilización de nuevos métodos y nuevas tecnologías. En 

un análisis de enseñanza a distancia, tiene un especial impacto las aulas virtuales en su 

utilización síncrona; el enfoque principal de la investigación realizada incluye la clasificación, 

perfil y tipo de utilización de las aulas virtuales. Para eso hemos creado un cuestionario que ha 

servido de base para realizar una encuesta online y un conjunto de debates y entrevistas con 

expertos que nos ha permitido  recoger opiniones cuantitativas y cualitativas.  

El trabajo se encuentra organizado en cuatro partes como se ilustra en la figura 1. 

 

Figura 1- Apartados de tesis  

1. Naturaleza del problema de investigación: descripción del contexto y del 

problema planteado en la tesis. 

2. Fundamentación teórica: principios teóricos de las ciencias de la educación y 

tecnológicos sobre los que se apoya la tesis. 

  

  

 
 

Naturaleza 

 De la 
investigación 

Trabajo 
empírico 

Marco  
Teórico 

Conclusiones y 
líneas futuras 
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3. Trabajo empírico: desarrollo de análisis cuantitativo y cualitativo sobre 

funcionamiento de aulas virtuales y sus objetivos. 

4. Conclusiones y líneas futuras: principales conclusiones obtenidas en el 

desarrollo de la tesis y líneas de trabajo futuras que continúen el trabajo realizado. 

 

 

Parte 1— Naturaleza del problema de investigación 

Temas 

Sobre el aula virtual, perfil y caracterización de aspectos básicos 

Definición de objetivos de investigación 

Nuestros estudiantes tienden a ser estudiantes digitales, con una creciente preferencia 

por la enseñanza multimedia, y una enorme dependencia de Internet, de la enseñanza a 

distancia, y la interacción entre la evolución tecnológica. Los avances científicos de carácter 

metodológico e igualmente los cambios de carácter sociológico han definido un nuevo cuadro 

de referencia para la enseñanza virtual como un entorno de gran potencial. 

Se evidencia que las actividades asíncronas en entorno virtual están soportadas con 

contenidos multimedia y que las actividades interactivas síncronas están soportadas en aulas 

virtuales.  

Hemos analizado la caracterización de las aulas virtuales existentes, y experiencias 

realizadas. Comparar sus perfiles básicos. Igualmente hemos realizado un análisis 

comparativo sobre el punto de vista etimológico del significado de “Aula virtual” en 

Castellano versus “Sala de aula virtual” en Portugués.  

Se definen los objetivos de investigación, que son los siguientes: 

01 – Analizar sintéticamente la evolución tecnológica y metodológica verificada en el 

campo de las ciencias de educación así como las respectivas consecuencias en el perfil social y de 

Naturaleza del 
problema de investigación 
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comportamiento de los estudiantes, e igualmente sus efectos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se ha realizado un especial énfasis  en el uso de aulas virtuales. 

02 - Comparar las aulas virtuales disponibles, las basadas en hardware y las basadas en 

software, y cuáles sirven mejor para el proceso de aprendizaje tanto del estudiante como del 

profesor. También se compara sobre el punto de vista tecnológico las aulas más conocidas y 

disponibles en el mercado basadas en software.  

03 - Describir las herramientas deseables y esenciales para el buen funcionamiento de las 

aulas virtuales, de acuerdo con el punto de vista pedagógico. 

04 - Analizar los aspectos generales y específicos del funcionamiento de las aulas 

virtuales y su uso desde una perspectiva educativa, con especial atención a la tutoría en línea. 

 

Parte 2— Fundamentación Teórica  

En este apartado se caracterizan distintas teorías en su contexto presencial y la 

posibilidad y justificación teórica de su utilización en un entorno virtual síncrono.  

Tocaremos los temas de las TIC en general, el e-learning y las aulas virtuales, 

esencialmente se evidencia la importancia de las actividades interactivas síncronas (aulas 

virtuales). Por ello, hay que caracterizar su perfil tecnológico y metodológico adecuado a su 

funcionamiento en un cuadro pedagógico. 

En consecuencia, a los cambios verificados en el perfil socio comportamental de nuestros 

alumnos, se ha analizado los modelos ID (instructional design) más conocidos y comparado su 

compatibilidad, con nuevos presupuestos, y perfil de estudiantes. Se evidencia la necesidad de 

revisión de las taxonomías de enseñanza, y desarrollar un nuevo modelo de ID ajustado a la 

generación e-learning 3.0 (interactividad síncrona).  

En esta sección analizamos igualmente la evolución de las generaciones de enseñanza a 

distancia. 

Fundamentación teórica 
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Parte 3— Trabajo Empírico 

En este apartado, después de una aproximación metodológica general abordamos el  

Estudio 1. Que trata sobre el perfil de funcionamiento y buenas prácticas en aulas virtuales. 

Esto estudio integra un instrumento de analice cuantitativo basado en un cuestionario y 

encuesta online sobre análisis de aulas virtuales.  Se han seguido los siguientes pasos: 

construcción del cuestionario; su validación y distribución online; recogida de datos y 

tratamiento. 

Igualmente se hay utilizado un instrumento dos de analice cualitativa sobre aulas 

virtuales con base en: entrevistas y debates con expertos y alumnos que han participado  

como utilizadores de aulas virtuales; y grupos focos.  

En los debates y entrevistas se han siguiendo las mismas cuestiones que en la 

recogida cuantitativa, para permitir un análisis cruzado de datos recogidos y se presentan los 

resultados obtenidos.  

Estudio 2 – Análisis comparativo de perfiles tecnológicos de aulas virtuales. 

Se hay procedido a análisis del perfil tecnológico y comparación de las principales 

aulas virtuales referenciadas en la encuesta, con el objetivo de identificar el perfil de aulas 

que mejor sirven al proceso pedagógico. Para identificar el perfil técnico, funcionamiento de 

aulas virtuales y han sido caracterizados los siguientes objetivos sobre tres ópticas: 

caracterización de aulas virtuales, instrumentos técnicos y funcionamiento; aspectos 

generales sobre tutoría online; resultados obtenidos, sugerencias y buenas prácticas.  

Para caracterizar con detalle y comparar los dos aulas mas cualificadas desarrollamos 

un método adaptado a análisis de aulas virtuales, basado en el modelo genérico “TOPSIS – 

Costumer Satisfaction Evaluation Model”. La descripción de esto método se encuentra 

detalla al final del capítulo.  

Trabajo Empírico 
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Parte 4— Conclusiones y líneas futuras 

La siéntese de resultados y conclusiones obtenidas relativas a los objetivos definidos 

son las siguientes:  

Objetivo 01 – Sobre el análisis  breve de la evolución tecnológica y metodológica 

verificada en el campo de las ciencias de la educación así como las respectivas consecuencias en 

el perfil social y de comportamiento de los estudiantes, e igualmente sus efectos en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Se ha realizado un especial énfasis  en el uso de aulas virtuales. 

Se verifica una gran evolución tecnológica y una aceleración del proceso tecnológico; 

También se ha comprobado grandes cambios en el marco científico y sociológico, y sus 

repercusiones sobre la evolución del perfil del estudiante, observando  importantes 

implicaciones sobre los siguientes aspectos: 

 La evolución del e-learning; 

 El surgimiento de diferentes tipos de aulas virtuales; 

 La evolución del funcionamiento y metodologías a practicar en las aulas virtuales; 

 Diferentes opiniones sobre resultados pedagógicos obtenidos. 

Las implicaciones sobre el cuadro teórico evidencia la necesidad de revisiones sobre las 

taxonomías de enseñanza y modelos ID (Instructional Design) que integren la temática de la 

enseñanza virtual síncrona. 

De la investigación realizada se ha evidenciado una enorme evolución tecnológica 

muy acelerada en el último siglo y en especial en la segunda mitad del siglo XX, en distintos 

aspectos: la revolución electrónica, la revolución multimedia, la revolución del software y la 

revolución de procesos de comunicación que nos han conducido a la sociedad del 

conocimiento e información. 

En paralelo con la enorme aceleración del factor de cambio relacionado con aspectos 

tecnológicos, una gran evolución ha tenido lugar en los métodos y procesos de todas las 

áreas científicas así como en las ciencias de la educación. 

Conclusiones y  líneas 
futuras 
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Un aspecto muy importante ha sido el cambio del perfil del comportamiento de 

nuestros alumnos. (Reis A., 2008).  

El factor de cambio importante es la necesidad que existe de aprendizaje a lo largo de 

la vida como necesidad para todos, recurriendo cada vez más a la enseñanza online, con 

especial incidencia en las últimas dos décadas. Esto nos ha llevado a desarrollar nuevos 

formatos de comunicación y distribución de contenidos así como recurrir al uso de aulas 

virtuales. 

La enseñanza a distancia ha surgido a mediados del siglo XIX y asume distintas 

generaciones durante el siglo XX, a saber:  

1ª generación – 1840 a 1970 - Cursos por correspondencia 

2ª Generación – 1970 a 1980 - Universidades abiertas 

3ª Generación - Cintas de video y Tele escuela 

4ª Generación – a partir de 1990 - Enseñanza online / e-learning y entornos 

virtuales de aprendizaje. 

Donde el perfil de e-learning pasa por un conjunto de metamorfosis, no solamente 

en su forma sino principalmente en su contenido, como: Computer based learning; 

Distributed learning; Distance learning; Web based learning; Online learning; Internet based 

learning; b- learning; 

La evolución tecnológica y metodológica verificada en el siglo XXI, ha permitido 

caracterizar tres generaciones de e-learning, a saber: 

 1ª generación / e-learning 1.0 – Cuando en el 2000, se hablaba de e-learning 

se hablaba de actividades unidireccionales con actividades asíncronas y distribución de 

documentos imprimibles en Word o pdf. La calidad resultante era baja y se ha empezado a 

recurrir a formas mixtas presenciales y a distancia, llamado b-learning.  

 2ª generación / e-learning 2.0 – En 2004, empezamos a hablar de b-learning, 

contenidos multimedia, interactividad asíncrona con recursos como los foros, chat y wikis.  

 3ª generación / e-learning - (Reis, 2008) emergiendo de la corriente 

“Conectivista”, de las redes sociales, de la movilidad y de la disponibilidad en el acceso 

tecnológico a la interactividad síncrona. Cuando hablamos de enseñanza online, podemos 

estar igualmente hablando de apoyo tanto a la enseñanza presencial como a la enseñanza a 

distancia. 
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El concepto de b-learning ha evolucionado igualmente de presencial y virtual hacia 

asíncrono (soportado en plataforma de enseñanza como Moodle, BlackBoard y otras) y 

síncrono (en sus formatos virtual o presencial) (Reis, 2010). 

Todo fuertemente apoyado en contenidos multimedia, interactividad asíncrona y 

síncrona en clases presenciales o aulas virtuales síncronas, y evaluación formativa  (Reis, 

Basogain, Olabe, Espinosa, y Pinto, 2009e), (Reis, Basogain, Olabe, Espinosa, Cubo, Blázquez 

y Pinto, 2009c), (Reis, Basogain, Olabe, Espinosa, Cubo, Blázquez y Pinto, 2009d ). 

Igualmente el tema de la movilidad se considera más que una alternativa, como una 

complementariedad. Los resultados que hemos obtenido de la investigación sobre este tema 

han sido presentados en 3rd WLE Mobile Learning Symposium, Instituto de Ciencias de 

Educación en Universidad de Londres (Reis, Basogain, Olabe, Espinosa, Cubo, Blázquez y 

Pinto, 2009g). 

Un aspecto importante a destacar es que las herramientas y las técnicas usadas en las 

generaciones nuevas no eliminan las anteriores, por lo contrario añaden nuevos 

planteamientos, pero mantienen las anteriores complementándolas y enriqueciéndolas. 

Quizás todo subordinado a retos de ética en el contexto Web (Reis 2010u). 

Además de las tecnologías, es importante  introducir nuevas metodologías y nuevas 

competencias para encuadrar el proceso pedagógico, para dar respuesta a un conjunto de 

nuevas necesidades de nuestros alumnos, en enseñanza online. Para su solución, surge un 

conjunto de aulas virtuales, técnicas y procesos, que caracterizamos en el estudio realizado. 

Objetivo 02 – Sobre comparar las aulas virtuales disponibles, las basadas en hardware y 

las basadas en software, y cuáles sirven mejor para el proceso de aprendizaje tanto del 

estudiante como del profesor. También se compara, sobre el punto de vista tecnológico, las 

aulas más conocidas y disponibles en el mercado basadas en software.  

Las conclusiones obtenidas se han clasificado en tres grupos: aspectos técnicos, 

aspectos funcionales y aspectos pedagógicos. A continuación se detallan las conclusiones 

organizadas en los siguientes tópicos: 

· Conclusiones sobre aspectos técnicos de las aulas virtuales. (Objetivo 02) 

o Perfil del aula basada en equipos hardware (HW ) o equipos software en ordenador 

personal(PC) 

§ Las aulas basadas en equipamiento "hardware pesado", tienden a 

reproducir el ambiente de un aula tradicional en un entorno virtual y presentan una 

interactividad limitada. 
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§ Las aulas virtuales basadas en software sobre PC integran las condiciones 

técnicas de forma más sencilla. Facilitan la interactividad espontánea de una clase y 

constituyen un catalizador del proceso de aprendizaje. 

§ Las aulas basadas en hardware requieren un apoyo técnico importante y el 

coste de las actualizaciones es mucho más caro que el de las aulas basadas en PC 

o Movilidad e interactividad profesor y alumno: en aulas virtuales basadas en PC y 

basadas en HW. 

§ Las aulas basadas en software y PC presentan una mayor movilidad e 

interactividad superiores a las basadas en el equipo pesado / hardware. 

o Asistencia técnica para instalación y funcionamiento, aulas virtuales basadas en PC y 

HW. 

§ Las aulas basadas en PC funcionan sin necesidad de más ayuda que lo 

requerido por una aplicación de software estándar, mientras que las aulas basadas 

en hardware necesitan de personal técnico permanente, aumentado de forma 

importante el coste del mantenimiento técnico del aula. 

· Conclusiones sobre aspectos funcionales de aulas virtuales. Objetivo 03 – Sobre las 

herramientas deseables y esenciales para el buen funcionamiento de las aulas virtuales, de 

acuerdo con el punto de vista pedagógico. 

o Funcionalidades deseables sobre el punto de vista pedagógico. 

§ Todos los aspectos funcionales del aula son importantes: audio, vídeo de los 

participantes, presentación de diapositivas, presentación de películas educativas, 

compartir la pantalla, control remoto, chat, preguntar en directo, realizar encuestas, 

etc. 

§ Sin embargo, el peso de cada funcionalidad no es la misma, y deben ser 

seleccionadas de acuerdo con el área científica que se trata, y la actividad específica 

de cada sesión. 

o Herramientas que debe incluir un aula virtual. 

§ El audio es elemento más importante. El vídeo tiene una gran importancia 

para aumentar la socialización, pero después de haber hecho la "presentación inicial" 

su peso baja, principalmente cuando existen limitaciones en ancho de banda y el uso 

del vídeo puede resultar en una menor calidad del audio. En esta conclusión existe 

consenso de los resultados de la encuesta y del grupo de expertos. 
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§ El siguiente elemento en importancia es la presentación de diapositivas, 

videos u otros documentos. 

o Acceso al aula 

§ Se ha demostrado la necesidad de que cualquier aula debe tener el acceso 

controlado debido a dos razones: § Administrativa; § Pedagógica. 

o Acceso de los participantes al audio, video, chat, bien de forma libre, o bien de forma 

controlada por los tutores. 

§ Hay diferentes opiniones y experiencias respecto al acceso a las 

funcionalidades del aula  

§ Algunos sostienen que el acceso a la funcionalidad de audio, video e 

intervenir en los debates debe ser totalmente controlado por el tutor, mientras que 

otros opinan que se debe trabajar en un ambiente con libertad participativa e 

interactiva. 

§ Desde mi experiencia, entiendo que hay tres puntos importantes a 

considerar: El perfil personal del tutor, la gestión de los recursos disponibles y el área 

científica a presentar. 

· Conclusiones sobre análisis comparativo de resultados pedagógicos. Objetivo 04 – 

Sobre los aspectos generales y específicos del funcionamiento de las aulas virtuales y su uso 

desde una perspectiva educativa, con especial atención a la tutoría en línea 

o Orientación didáctica de los temas tratados en aula virtual. 

§ La presentación de contenidos y las sesiones de exposición se deben realizar 

en sesiones asíncronas "a demanda", y en formato de vídeo didáctico.  

§ Las sesiones de tutoría síncrona se deben practicar en aulas virtuales 

síncronas, para contestar las preguntas, estimular el debate, realizar la presentación 

de trabajos de alumnos, y otras actividades interactivas de orientación pedagógica. 

o Orientación pedagógica y didáctica del aula virtual. 

§ Desde el punto de vista teórico, parece que la presentación y distribución de 

contenidos puede y debe ser presentado de forma asíncrona, apoyado en videos "a 

demanda" y la lectura de documentos. Las aulas virtuales síncronas deben ser 

utilizadas para actividades de tutoría on-line.. 
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Desde nuestra experiencia, hemos encontrado que los alumnos se sienten 

motivados y agradecen las sesiones donde se combinan la presentación de los 

contenidos y la discusión.  

§ Existe consenso en los resultados de los análisis cuantitativo y cualitativo 

(encuesta y debates). 

§ La presentación del contenido requiere una nueva semántica y un nuevo 

enfoque en el contexto de una nueva metodología ajustada a la realidad virtual. 

o Comparar resultados obtenidos entre el aula presencial y virtual. 

§ En la opinión de los expertos entrevistados la mayoría de los contenidos de 

cualquier área científica pueden ser tratados con toda la calidad en un entorno 

virtual. Inclusive para aquellas disciplinas que tienen un componente práctico 

importante, como Medicina, Ingeniería, Veterinaria, etc se puede utilizar para 

práctica de simulaciones, introducciones, etc. 

o Substituir un aula presencial por un aula virtual. 

§ Más del 85% de los encuestados cree que se pueden realizar prácticamente 

las mismas cosas en un entorno virtual que en el aula presencial. 

o Actividades interactivas asíncronas para realizar una tutoría correcta. 

§ Las actividades interactivas asíncronas en el aprendizaje a distancia son 

insuficientes en la opinión de los expertos. Además es igualmente reconocida la 

importancia y necesidad de aulas virtuales sincrónica, para la efectividad de 

enseñanza a distancia. Sin embargo los resultados obtenidos en las encuestas no 

coinciden con los resultados cualitativos. 

o Tutoría online en la enseñanza a distancia. 

§ Los resultados de los análisis cuantitativos y cualitativos sobre este tópico 

son similares.  

§ El 86,6% de los encuestados expresaron su opinión en favor de la necesidad 

de la tutoría en línea. Los números hablan por sí mismos. 

o Imagen vs. video del profesor y su impacto en el proceso de enseñanza. 

§ El análisis de la encuesta cualitativa indica que 2 / 3 de los participantes no 

encuentran relevante el video del presentador en el contexto de la enseñanza. 
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§ Sin embargo, la opinión general expresada por los expertos cualitativos, 

señala que el video es muy importante en términos sociales y de poca relevancia en 

una perspectiva pedagógica. 

o Grabaciones de las clases. 

§ Existe una clara contradicción entre los resultados del análisis cuantitativo y 

cualitativo referente al permiso de quién (si el profesor o el alumno) puede realizar la 

grabación. 

§ Los resultados son los siguientes: el 62,4% de opiniones favorables a la 

grabación realizada por profesores y alumnos, el 28,2% no expresaron su opinión, y el 

9,4% grabación exclusivamente autorizada a los profesores o tutores.  

§ A partir del análisis de los juicios cualitativos expresados se extrae que la 

competencia de grabar las clases es competencia exclusiva de los profesores. 

o Trabajo de grupo en enseñanza a distancia. 

§ El trabajo grupal crea las condiciones para promover el trabajo colaborativo 

muy útil en vista del desarrollo de actividades de reflexión y respuesta dudas. 

Además también puede superar las dificultades resultantes del aislamiento del 

estudio a distancia, la falta de motivación y evitar abandonos potenciales. 

§ El uso de aula virtual en el trabajo en grupo ha demostrado ser un valioso 

instrumento de gran valor desde el punto de vista de la comunicación y social. Esta 

opinión ha sido suscrita por la totalidad de los participantes en los debates. 

o Análisis de buenas prácticas realizadas en entornos virtuales. 

§ Los aspectos que merecen atención por parte de los encuestados y los 

participantes en los debates son los siguientes: 

§ Las competencias de los tutores; 

§ Un buen trabajo de preparación de las sesiones, por los tutores. 

§ Otros aspectos de gran calidad se han destacado y se puede observar en 

detalle en la sección 3.1.2. 

o Opinión de alumnos de un curso de post-grado realizado en entorno no presencial. 
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§ La mayoría de los participantes en el curso (todos son profesores) 

expresaron la importancia en la mejora del curso debido al uso permanente de las 

aulas virtuales sincrónicas. 

Temas para nuevas líneas de investigación 

Se destacan cinco temas: 

 Revisión del estudio sobre taxonomías de  enseñanza; 

 Nuevo modelo (ID) e-learning 3.0 actividades interactivas virtuales síncronas. 

 Sobre competencias  metodológicas y tecnológicas de los profesores y tutores; 

 Uso para enseñanza de sordos en entornos virtuales; 

 El uso de entornos 3D y MUVES (1) en educación; 

Revisión de taxonomías de enseñanza con base en nuevos perfiles de aprendizaje 

de los alumnos. 

Nuestros alumnos se identifican con distintos estilos de aprendizaje, aprendices 

digitales, aprendices multicanales y multimodales, con una tendencia para “surface learners” 

es decir aprendices superficiales. Esto define igualmente un nuevo planteamiento 

tecnológico y metodológico en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El aprendizaje superficial asociado al “saber que existe”, nos indica la necesidad de 

complementar o revisar el perfil de las taxonomías de enseñanza de esta nueva realidad. 

De forma similar Moore (2001), ha sido conducido en 1999 a revisar las taxonomías 

existentes con base en una nueva realidad verificada en eso periodo.  

Revisión de los modelos de la teoría ID resultantes del uso interactivo síncrono en 

entorno virtual 

De acuerdo con Lima (2003), los modelos de enseñanza ID, se encuentran tipificados 

en las siguientes formas: 

 Modelos para la estructuración de e-contenidos; 

 Modelos para aprendizaje por resolución de problemas; 

 Modelos de aprendizaje por instrucción directa; 

 Modelos de planeamiento y desarrollo de e-contenidos; 

                                                 

1
 MUVES – Son aplicaciones que usan interactividad síncrona, recurriendo a avatares y otros 

instrumentos de simulación, que pueden ser utilizados para fines pedagógicos o sociales, como Second Life, 

Active Worlds y otros. 
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 Modelos de desarrollo de interface de e-contenidos. 

De la investigación realizada, solamente el modelo OLE, de Hannafin, Land y Oliver 

(1999), y el modelo CLE de Jonassen (1997) se posicionan orientados hacia la solución de 

problemas. Indican el uso de las actividades interactiva síncronas en términos de apoyo y de 

una forma indicativa.  

De cualquier forma, teniendo en cuenta que han sido realizados entre 1997 y 1999, 

donde el ancho de banda se encontraba todavía limitado, se estaban dando los primeros 

pasos en “stream video”. Sus sugerencias eran solamente indicativas y con falta de detalle 

relativo a la sistematización de su utilización.  

Todo indica y apuntan a la necesidad de una revisión y actualización de creación de 

un modelo de referencia para la realización de actividades interactivas síncronas. 

Los nuevos retos resultados de los avances tecnológicos colocan el nivel del 

aprendizaje colaborativo, como la importancia de las redes sociales y otras formas 

constructivistas de aprendizaje como recursos para los procesos síncronos. 

 Son los entornos virtuales de aprendizaje en su formato de salas virtuales u otros 

que hacen posible dar respuesta en este contexto. 

Los cambios tecnológicos que permiten el recurso de las actividades síncronas, 

apoyadas en aulas virtuales, exigen igualmente sistematización adecuada en términos de 

nuevos modelos de enseñanza. 

En este contexto es importante caracterizar y desarrollar un nuevo modelo que va a 

completar y sistematizar la utilización de los entornos virtuales síncronos en enseñanza no 

presencial.  

El dominio de las tecnologías / Metodologías / y competencias de los tutores y 

profesores 

Del análisis realizado anteriormente se evidencia que uno de los factores dominantes y 

necesarios para el éxito de proceso de enseñanza es la capacitación del profesorado, no 

solamente en su vertiente tecnológica sino igualmente en la vertiente metodológica y didáctica. 

Teniendo en cuenta la evolución tecnológica verificada en las últimas décadas y   sus 

implicaciones en las actitudes de los ciudadanos, se observa un importante impacto en el 

proceso de enseñanza, y principalmente en el perfil de competencias de los docentes. 

Se debe por esto caracterizar las competencias que son necesarias que los profesores y 

formadores profesionales, deben dominar para el desempeño correcto de sus actividades 
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profesionales en el contexto de “La escuela del futuro”, complementariamente al dominio de 

una o más áreas científicas.   

Sintéticamente se pueden indicar como:  

Aspectos básicos de utilización de computadoras y sus periféricos;  

Comunicación didáctica. En sus aspectos esenciales, de comunicación multimodal;   

Producción y publicación de contenidos;   

Tutoría online, asíncrona y síncrona;  

Comunicación online en sus diferentes formatos y modalidades;  

Evaluación formativa, como instrumento pedagógico  y complementario a la tradicional  

evaluación acreditativa; 

Cuadro general de nuevas metodologías.  

Se evidencia la necesidad de identificar el cuadro de competencias por niveles de 

enseñanza e igualmente las implicaciones de distintos encuadramientos geográficos y culturales 

adecuados a este contexto. 

Con este propósito hemos realizado algunas reuniones preparatorias y debates en 

convenciones, para evaluar y definir líneas de investigación a seguir. Video disponible online, 

(Reis 2009j). 

Los expertos invitados y que han participado en los debates son de las siguientes 

universidades y instituciones de enseñanza: 

Universidad de Extremadura, Universidad de Lisboa, Universidad de Porto; Universidad 

delas Azores, Centro de Capacitación de profesorado CCEMS de Portugal, Centro de 

Capacitación de profesorado, delegación Regional de Algarve en Portugal,  Universidad de País 

Vasco, Universidad Autónoma de Barcelona, UNED de Madrid, Universidad de Londres, 

Universidad de Kalmar en Suecia, Universidad de Lulea en Suecia, Universidad de Savonia en 

Polonia, Universidad Innsbruck en Austria, Universidad de Udmurt en Rusia, Universidad de 

Macao en China, Universidad de Athabasca en Canadá, Instituto de e-learning en USA, 

Universidad de Caracas en Venezuela, Universidad de S. Martin de Porres en Perú, universidad 

de Yucatán en México, Instituto para la Sociedad de Información de Argentina y otros. 
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Video disponible,  Reis (2010) (
2
). 

En el año 2011 hemos iniciado un ciclo de debates bajo el siguiente tema: 

“Competencias de los profesores para la Escuela del Futuro”.  

Esto ciclo de debates se realiza en e-mesas redondas (debate en entorno virtual) y 

participan expertos en enseñanza de origen Europeo, Norte Americano, Canadiense, 

Latinoamericano y Brasileño. El presidente de la conferencia es el Prof. Pedro Veiga (pro-

Rector de la Universidad de Lisboa), el presidente del consejo científico es Prof. George 

Siemens (profesor coordinador de Universidad de Athabasca – Canadá). La coordinación y 

gestión de este proyecto de investigación y acción ha sido coordinado por nosotros. 

Los debates se realizan en tres lenguas, portugués, español e Inglés de Enero a 

Noviembre de 2011 con un enfoque en los siguientes temas: 

 Competencias en aspectos básicos de uso de computadoras y red; 

 Nuevas técnicas de producción y publicación de contenidos multimedia y 

respectivas metodologías; 

 Comunicación didáctica; 

 Tutoría online; 

 Evaluación formativa continua metodologías y sus herramientas; 

 Su encuadramiento en distintos niveles de enseñanza; 

 Su encuadramiento en distintos niveles culturales y geográficos. 

Los detalles complementarios sobre el proyecto se pueden encontrar en: 

http://olcw.thegraal.net/TSSF/index.html 

Sobre cada tema se realiza un debate en entorno virtual síncrono en las lenguas 

reportadas, seguido de un repositorio de los videos de los mismos, foros y publicación de 

encuestas en una plataforma LMS. 

El repositorio de los debates realizado sobre distintos temas se puede consultar 

libremente en: http://thegraal.ccems.pt/course/view.php?id=90 

Finalmente se ha presentado en la conferencia internacional de la universidad de 

Katowice en Polonia, las conclusiones de la investigación y debates realizados. Vídeos de las 

sesiones disponibles en: http://olcw.thegraal.net/TSSF/final_conclusions_uk.htm  

Igualmente se ha presentado  en de Noviembre de 2011 una síntesis que integra las 

conclusiones cualitativas y cuantitativas sobre cada tema en la Conferencia Ciencias de 

                                                 

2
 Video disponible http://bit.ly/uF7j4O 
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Educación que se ha realizado  en la Universidad de Izhevsk en Rusia. 

http://olcw.thegraal.net/TSSF/Presenting_at_izhevsk.htm 

El uso de aulas virtuales para  enseñanza a distancia de sordos 

En Junio de 2009, fuimos invitados a presentar en la Universidad de Roen (Francia), a 

petición del Ministerio de Educación de Francia, un trabajo de investigación que consistía en 

la posibilidad de utilizar enseñanza a distancia para sordos con el recurso de las aulas 

virtuales. 

Así mismo, junto con otros expertos en Enero de 2009 hemos presentado las 

conclusiones de la investigación en un convenio internacional en la Universidad de Roen. 

(Reis 2010s). 

Hemos continuado trabajando por algún tiempo y concluimos que existe un potencial 

real en su utilización en enseñanza de sordos, recurriendo a este tipo de tecnología.   

En el video siguiente se puede observar un trabajo realizado en contexto de lengua 

española, con una alumna sorda y un intérprete de lengua gestual, (Reis 2010v).   

Sobre esto tema igualmente presentamos una ponencia, en 5ª Conferencia Ibérica de 

Sistemas y Tecnologías de Información, CISTI'2010. (Reis, Basogain, Olabe, Espinosa, Pinto. 

2010). 

El uso de entornos 3D y MUVES en enseñanza 

En el curso 2008-2009 hemos participado en un proyecto europeo, que se destinaba 

a probar y evaluar el potencial de entornos 3D y MUVES en enseñanza.  

La generalidad de los experimentos pedagógicos, visitas de estudio y participación en 

convenciones internacionales que hemos realizado en entorno 3D, se encuentran 

disponibles en un informe en formato de video (Reis 2009f). 

En los videos, el avatar de António dos Reis usa el nombre de “Barack Zapatero”. 

Además del estudio realizado sobre Second Life, realizamos igualmente estudios 

sobre otros entornos virtuales 3D como Active Worlds. 

Destacamos igualmente una ponencia presencial realizada en el X Congreso 

Internacional de Persona-Ordenador. III Jornadas sobre Realidad Virtual y Entornos Virtuales, 

JOREVIR'2009. Septiembre 2009, Barcelona, Universidad Pompeo Febra. Video disponible 

(Reis 2009o) y Reis, Basogain, Olabe, Espinosa (2009e) 
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Durante un año hemos reunido con detalle elementos y probado aspectos 

tecnológicos y metodológicos de su uso. Concluimos que existe, por un lado un potencial 

pedagógico, y por otro algunas limitaciones e insuficiencias.  

Hemos encontrado un potencial interesante y en las pruebas que hemos realizamos 

hemos visto que es motivador y apelativo, en especial para contenidos dirigidos a los más 

jóvenes.  

Igualmente hemos encontrado un número importante de insuficiencias técnicas que 

conduce a limitaciones en la vertiente del trabajo pedagógico, con sus implicaciones en los 

resultados obtenidos. Información detallada puede ser encontrada en el apartado 

correspondiente a este tema. 

Del análisis efectuado intuimos que una investigación orientada para solucionar las 

limitaciones técnico-didácticas en MUVEs, podrá conducir a un entorno interesante y con 

potencial pedagógico para áreas científicas y niveles de aprendizaje específico. 

 

Nota: todos los contenidos de los videos presentados han sido, registrados, editados, 

producidos y publicados por nosotros mismos.   
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Capitulo 1  

Introdução, caracrterização e objectivos do 

estudos 
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1.1– Acerca da natureza da investigação 

Uma sala de aula virtual é uma ferramenta que nos permite criar um ambiente virtual de 

apoio à aprendizagem à distância nos seus diferentes formatos, isto é, em formato totalmente à 

distância ou em formato misto. 

Entre as suas características destacam-se a utilização de áudio e vídeo em quase todas as 

aplicações disponíveis, embora com algumas diferenças de qualidade. Também na generalidade 

dos casos está disponível o uso de chat, projecção de diapositivos e algumas funcionalidades 

como partilha de ecrã, controlo remoto, criação de notas, ver vídeos relacionados com os temas 

tratados e realização de inquéritos online. 

As salas de aula virtuais têm variado a sua forma e funcionalidades ao longo do tempo, 

bem como os meios técnicos disponíveis. 

As salas de aula virtuais baseadas em hardware 

pesado ou equipamento pesado para o ensino à distância 

com áudio, vídeo, estão disponíveis desde a última década 

do século XX, depois de ter sido melhorada a sua qualidade 

de difusão, reduzida a largura de banda necessária para o 

seu funcionamento (mas ainda hoje se necessita de um 

mínimo de 700 kbps.) e melhoradas as funcionalidades 

disponíveis. 

De qualquer forma continua a ser de custo 

bastante elevado por posto de trabalho e 

mantém-se a necessidade de largura de banda elevadas para efeitos de utilização. 

Este tipo de salas, obriga os participantes a 

deslocarem-se aos locais onde estes equipamentos 

se encontram instalados para poderem participar 

em sessões deste tipo. 

A sua utilização tem sido feita 

predominantemente em instituições educativas 

públicas dotadas de orçamentos públicos ou grandes 

empresas em especial do sector bancário. 

As salas virtuais baseadas em software 

e PC, puderam ser implementadas graças à 

Figura 2 - Sala de Videoconferência baseada em Hardware 

Figura 3 - Aula virtual baseada em PC y software 
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evolução tecnológica em “stream vídeo” (1997) e alta compressão de vídeo, onde a necessidade 

de largura de banda para funcionamento passou a ser muito menor. Hoje podemos ter uma 

qualidade aceitável a partir de 150 kbps, nos sistemas mais avançados. Os sistemas são 

totalmente compatíveis com os standards do ADSL, incluindo os sistemas móveis, onde tudo se 

torna muito mais flexível e económico. Embora a qualidade do vídeo possa ser ligeiramente mais 

baixa que os sistemas de hardware pesado, os sistemas ligeiros baseados em PC, são 

perfeitamente funcionais, nomeadamente para actividades de tutoria e actividades interactivas 

em geral, em especial quando dirigidas a comunidades de aprendizagem dispersas. 

O âmbito da presente tese centra-se na utilização de instrumento online para a docência, 

nomeadamente as salas de aula virtuais. (3). 

Desde o ano de 2000, a minha actividade investigadora e docente desenvolveu-se no 

estudo, desenvolvimento e utilização de este tipo de ferramentas, tanto no apoio a cadeiras 

como em cursos que tenho coordenado. 

As primeiras plataformas virtuais de apoio a cursos presenciais, LMS (Learning 

Managemente Systems) que utilizei no meu trabalho foram: Teckmical, Black Board y 

Teleformar.  

No ano de 2002, passei a utilizar salas de aula virtuais que integravam, áudio, vídeo dos 

participantes, assim como permitiam a apresentação de diapositivos. 

Inicialmente a utilização destes recursos destinaram-se experiências pedagógicas 

complementares a cursos presenciais, que estávamos a ministrar. Este tipo de ensino pode 

classificar-se de ensino misto (presencial e à distância) ou b-learning.  

A partir do ano de 2006, passei a utilizar estes recursos em cursos totalmente à distância 

e em formato misto em apoio a aulas presenciais.  

Desde então passei a utilizar a plataforma LMS, que se consolidou como mais 

comummente aceite em vários níveis de ensino, a Moodle. 

                                                 

3
 Curso de pós grado en “Gestión Escolar” 2002-2003 Universidad Lisiada; asignatura de “Ciencias 

empresariales”, 2003-2004 Universidade Moderna,; 2004-2005 “Ciencias Empresariales “ Universiadade 

Moderna; 2005-2006 “Cultura das Organizações”, Universidade Moderna;   2006 Curso de Especialización en 

“Competencias Pedagógicas e Didácticas em TIC e e-learnig” dirigido a profesores de Universidade Técnica de 

Lisboa; 2007 Curso de Especialización en “Competencias Pedagógicas e Didácticas em TIC e e-learnig”, dirigido 

a formadores de formadores del Ministério de Educación de Portugal; 2007-2008. 
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Pode dizer-se que os resultados obtidos com a utilização das plataformas LMS, 

evidenciam a sua importância para a melhoria de qualidade de ensino e aprendizagem. Por 

outro lado as salas de aula virtuais síncronas evidenciam-se como um instrumento de grande 

importância em ensino misto. Tanto para apoio a ensino em cursos presenciais, como para 

ensino totalmente à distância. 

Os alunos dos cursos que tenho dado à distância, utilizando salas de aula virtuais podem 

classificar-se em dois tipos: uns, com quem tive a oportunidade de ter tido alguns contactos 

presenciais em alguns momentos do curso e outros com quem foram mantidos contactos 

somente à distância, tanto em ambiente assíncrono, (plataforma LMS) como síncrono em, sala 

de aula virtual. (4)    

A actividade docente desenvolvida centrou-se em cursos em formato misto, 

caracterizados por: actividades assíncronas com conteúdos distribuídos em documentos 

imprimíveis ou vídeos didácticos distribuídos “on demand” através da plataforma Moodle; e 

também por actividades síncronas, realizadas presencialmente com alguns alunos, ou 

totalmente à distância com recurso a sala de aula virtual para outros alunos. (5) 

Em resumo as actividades docentes desenvolvidas basearam-se em cursos em formato 

misto, de tipo assíncrono (plataforma) e síncrono nas formas presencial e virtual (sala de aula 

virtual). 

No âmbito deste trabalho de investigação surge um novo perfil de técnicas e métodos 

pedagógicos que devem ser validados cientificamente na sua globalidade em aspectos 

específicos:  

1. Relativo a novos meios utilizados, concretamente relativos ao uso de salas de 

aula virtuais síncronas e sua eficácia no processo de aprendizagem;  

2. Relativo ao tipo de aula virtual e seu perfil, considerando que existem diversos 

tipos de salas de aula virtuais. 

O tema de investigação que aborda a presente tese é o seguinte: 

A importância das salas de aula virtuais no ensino não presencial. 

                                                 

4
 Aula virtual síncrona, Marratech, Adobe Connect, Elluminate, Livemeeting y probado DimDim, 

Scopia/Colibri,  WIZIQ e VIEW. 

 

5
 Curso de pós grado en “Competencia pedagógicas y Didácticas en TIC y Multimedia” para profesores 

de Universidade de Azores y alumnos de Latinoamérica (Brasil y México). Curso de especialización en 

“Convertir presentación en video didáctico” 
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1.2 – Caracterização e Objectivos do estudo  

Temos como objectivo consolidar no presente trabalho, o resultado de experiências 

realizadas nas duas últimas décadas no âmbito da educação superior e da formação profissional 

em novas tecnologias. Experiencia que foi obtida de forma sistemática e foi possível realizar um 

repositório de trabalhos em vídeo produzidos desde 2004, que se encontra disponível na Web 

em: http://thegraal.ccems.pt/course/view.php?id=51 

Do ponto de vista tecnológico e metodológico, o ensino à distância, a multimédia bem como 

as salas de aula virtuais fazem parte de uma realidade científica emergente.  

Por isso a fundamentação teórica deve basear-se em dados actuais e em especial ter 

presente de que as referencias documentais são hiper precárias e se desactualizam com enorme 

velocidade. Corre-se mesmo o risco de alguns artigos científicos poderem estar já desactualizados 

quando da sua publicação, dado o moroso processo de publicação de artigos científicos com 

validação de peritos, que por vezes demora mais de um ano.  

Somos levados a concluir que o enquadramento teórico não poderá estar só baseado em 

fontes documentais, na medida em que corremos o risco de algumas poderem estar desactualizadas 

e outras ainda não publicadas.  

Na área científica das ciências da educação, as referências documentais são instrumentos 

importantes para caracterizar o quadro histórico e as tendências para o futuro. Devendo o 

enquadramento teórico da investigação seguir um quadro próprio e especifico. 

Por isso valorizámos especialmente nesta investigação, o inquérito, as entrevistas e debates 

como já referimos. 

A evolução tecnológica na área das comunicações, tecnologia da informação e multimédia 

teve enorme evolução nos últimos 70 anos. Evoluímos do computador Mark I (Universidade de 

Harvard, 1943), do tamanho de uma sala e com o peso de toneladas, para pequenos computadores 

portáteis, que pesam centenas de gramas e milhares de vezes mais potentes. 

Em 20 anos, desenvolveu-se a Internet  e a WWW por Tim Berners-Lee em 1989) e software 

com enorme potencial e capacidade. Desenvolveram-se, formas complexas de comprimir áudio e 

vídeo e o formato “stream vídeo” que nos permite a visualização de vídeo através da Internet, após 

o aumento das larguras de banda que hoje temos disponíveis e acessíveis ao cidadão comum, 

principalmente na Europa e América do Norte. Criámos a “Sociedade da Informação e 

Comunicação”, que liga culturas e civilizações em tempo real. 
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A aceleração do processo de mudança foi enorme e resultou igualmente em alterações 

profundas no comportamento dos nossos alunos, que se tornaram aprendizes digitais, aprendendo 

por multi-canais de comunicação, dependentes da Web, e de multimédia desenvolvendo actividades 

colaborativas e sociais de aprendizagem formal ou informal, ao longo da vida e recorrendo a novas 

tecnologias e novas metodologias com uma tendência para a aprendizagem superficial.  

Quase que podemos dizer que estamos perante um “Neo Renascimento”, isto é, estamos 

perante uma nova forma de escrever, a escrita digital, ocorreu como o papel no século XV. Uma 

nova forma de comunicar, a Internet, assim como ocorreu à imprensa. E a busca da cultura antiga 

agora ao nível planetário, à semelhança do que foi a busca da cultura antiga ao nível Mediterrânico. 

Hoje o uso de ferramentas de ensino à distância e de novas tecnologias, encontram-se 

permanentemente presentes na sala de aula presencial, principalmente na Europa, como o uso de 

Internet e apresentações de slides ou multimédia, bem como outros recursos. As nossas crianças 

usam nas suas escolas, computadores, Internet e quadros interactivos desde o primeiro ciclo, ou até 

infantil em alguns casos. 

Quase que podemos dizer que todo o sistema educativo está suportado em ensino misto, 

em que nuns casos será mais presencial e noutros mais à distância. 

Numa década o e-learning, evoluiu três gerações: uma, o e-learning 1.0, suportado em 

documentos impressos e com actividades eminentemente uni-direccionais; outra o e-learning 2.0, 

integrando multimédia e actividades interactivas assíncronas; uma terceira o e-learning 3.0, com 

actividades interactivas síncronas e colaborativas em ambiente virtual. 

Tudo isto veio alterar igualmente os paradigmas de ensino e aprendizagem. 

A sala de aula virtual síncrona, representa uma ferramenta para apoiar o ambiente de 

aprendizagem não presencial e actividades de aprendizagem mistas, ou de ensino presencial para 

apoio a trabalho colaborativo remoto de professores e alunos. 

É ainda um elemento imprescindível, para tutoria online e implementar efectivamente o 

sistema de Bolonha. 

A sala de aula virtual síncrona, tem variado no seu tipo e formato, integrando mais ou menos 

funcionalidades, como áudio, vídeo dos participantes, quadro para passar diapositivos, chat, 

partilhar ecrã, controlo remoto, apresentar notas ou passar vídeos didácticos, inquéritos online, etc. 

A presente investigação, teve como objectivo básico caracterizar a importância da qualidade 

do processo pedagógico das salas de aula virtuais em ensino não presencial, seu perfil tecnológico 

assim como os métodos pedagógicos mais recomendados. 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

32 

Devemos no entanto clarificar o significado de sala de aula virtual que abordamos neste 

trabalho. Que neste caso tem a ver com um ambiente síncrono de áudio, vídeo, com um mínimo 

aceitável de qualidade para fins pedagógicos. 

Tentamos caracterizar a evolução sob o ponto de vista pedagógico, o perfil da ferramenta e 

analisar a sua importância na tutoria, apresentação do trabalho dos alunos assim como um 

contributo para a avaliação formativa e sumativa.  

Algo importante deve ser clarificado, em especial quando comparamos as terminologias 

utilizadas, em Português, Espanhol ou Inglês e verificamos uma certa discrepância entre os termos 

usados, na medida em são usados os mesmos termos nos diferentes ambientes linguísticos, mas 

com valor semântico diferente. Justifica-se portanto que se clarifique aqui, para evitar possíveis 

equívocos na leitura deste documento. 

 

Português Inglês Espanhol 

Aula virtual Virtual class  Clase virtual 

Sala de aula virtual Virtual classroom Aula virtual 

Partilha de ecrã Screen share  Compartir pantalla 

Controlo remoto Remote control Compartir escritorio 

Tabela 1 - Comparação etimológica de conceitos 

 

 

“Aula Virtual” – é o acto de transmissão de conhecimento em ambientes virtuais.  

“Sala de aula virtual” – é um local para praticar actos de ensino ou formação profissional, 

em ambiente virtual, equipado com um mínimo de vídeo e áudio. 

“Partilha de ecrã” – apresentar à distância o ambiente do ecrã do computador de um 

utilizador, para outros participantes na sessão. 

“Controlo remoto” – consiste em um participante, permitir que outro participante possa 

em remoto ter acesso aos comandos do seu computador. 

Comparando a correspondência entre a terminologia Inglesa e Portuguesa não 

encontramos confusão. 
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Porém, a correspondência entre o Português e o Espanhol, não é clara e pode prestar-se 

a confusão. 

Em Espanhol, o conceito de “aula virtual”, embora seja a mesma palavra, que em 

Português, tem um valor etimológico totalmente diferente, porque tem a ver com o local onde 

se verifica a transferência de conhecimento e não com o acto de ensino. A “aula virtual” em 

Português, corresponde em Espanhol a “Classe virtual” e portanto “aula virtual” em Espanhol 

corresponde a “sala de aula virtual” em Português. 

Outro aspecto que torna o tema ainda mais confuso, na comparação linguística, consiste 

no facto de em Espanhol, uma “aula virtual” pode ser síncrona ou assíncrona. Enquanto em 

Português, “aula virtual” é exclusivamente síncrona. O que quer dizer que em Espanhol, “aula 

virtual” pode ser tanto uma plataforma de ensino LMS, como Moodle, WebCT ou outra, ou uma 

sala tipo, Adobe ou Elluminate. 

Outro aspecto que ainda pode causar confusão resulta do facto de não existirem 

vocábulos para distinguir entre uma simples partilha de ecrã, com partilha de crã com controlo 

remoto, que em Espanhol é utilizada indistintamente a expressão, “compartir escritório”. 

Parece-nos que em Espanhol, o acto de mostrar remotamente o ecrã, se poderia chamar 

“compartir pantalla”, enquanto o acto de permitir interagir e actuar, remotamente noutro 

computador poderia chamar-se “compartir escritório”. No entanto, devem ser as autoridades 

linguísticas espanholas, a definir exactamente a terminologia a usar. 

A investigação desenvolvida teve com fins fundamentais os seguintes objectivos: 

01 – Analisar sinteticamente a evolução tecnológica verificada no campo das ciências da 

educação com respectivas consequências no perfil social e comportamento dos estudantes, bem 

como os seus efeitos no processo de ensino e aprendizagem, com destaque para as salas de aula 

virtuais.  

02 - Conhecer de entre as salas de aula virtuais disponíveis, suportadas em hardware e 

software, as que melhor servem o processo de aprendizagem tanto para alunos como para 

professores. Igualmente comparar sobre o ponto de vista tecnológico e didáctico, aulas virtuais 

mais representativas e disponíveis no mercado. 

03 – Descrever as ferramentas desejáveis e indispensáveis a um bom funcionamento das 

salas de aulas virtuais, segundo o ponto de vista pedagógico.  

04 – Analisar aspectos gerais e específicos sobre o funcionamento de salas de aula 

virtuais e sua utilização numa perspectiva pedagógica, com um foco na tutoria online;  



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

34 

Neste trabalho de investigação, começamos por fazer uma introdução e reflexão teórica, 

seguido de uma investigação sobre o perfil e funcionamento de uma sala de aula virtual. Para o 

efeito criámos um questionário que serviu de base, tanto para um inquérito que lançamos 

online, como para debates, entrevistas e obtenção de opiniões de especialistas.  

Analisámos ainda o potencial pedagógico e as limitações técnicas e pedagógicas de 

aplicações 3D e MUVES como ambientes virtuais de aprendizagem.  

Finalmente, apresentámos as conclusões do estudo realizado e as possíveis linhas de 

investigação para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2  

 

Fundamentação teórica 
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Nota introdutória  

Castells (2003) reformula e sistematiza o conceito de paradigma tecnológico 

trabalhado por Carlota Pérez, Christopher Freeman e Giovanni Dosi, incluindo a perspectiva 

dos processos sociais, com base em cinco aspectos essenciais. 

No segundo aspecto evidencia “a penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias”, 

afirmando que “a informação faz parte da actividade humana, todos os aspectos da nossa 

existência individual e colectiva são moldados pelo novo meio tecnológico”. 

Tendo em conta este princípio, será certamente importante analisar a evolução dos 

aspectos mais relevantes do processo tecnológico relacionado com o processo de 

tratamento de informação e no quadro da aprendizagem, com o objectivo de identificar as 

respectivas implicações e alterações sócio-comportamentais dos principais protagonistas do 

processo de ensino e aprendizagem, nomeadamente os alunos e os professores, mas 

igualmente verificar a variação do factor de mudança. 

Ao recuarmos no tempo, podemos constatar que há cerca de 2500 anos, Buda disse, 

que... “Só há uma coisa verdadeiramente imutável, a mudança permanente”  

Mas o que Buda não disse, foi a enorme aceleração tecnológica e a alteração do 

factor de mudança que se veio a verificar ao longo dos tempos e que veio a alterar e 

condicionar o perfil sócio-comportamental das sociedades. 

Segundo Moore´s Law, “a nova informação tecnológica duplica em cada dois anos” o 

que nos leva a interrogar, se “Quando um estudante termina a sua Licenciatura, tudo o que 

aprendeu no primeiro ano pode já estar ultrapassado” ou ainda, quando uma revista 

cientifica publica um artigo, um ano ou mais depois da sua feitura e revisão, este já não 

estará também desactualizado. 

Sendo assim leva-nos a reflectir, se o método cientifico de suportar um trabalho de 

investigação em áreas tecnológicas de ponta, deva ser predominantemente suportado em 

referencias bibliográficas, ou se não deverá ter que ser igualmente revisto em termos 

metodológico, passando muito da investigação a realizar, ser predominantemente suportada 

na opinião de especialistas e “grupos focus”. 

Durante séculos o factor de mudança foi extraordinariamente lento ou quase 

inexistente. É exactamente a partir do século XX que este factor se intensifica e assume 

velocidade quase vertiginosa. 
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Na área das ciências da educação, durante o século XX, falou-se muito de ensino 

presencial e ensino à distância, mas é nas últimas décadas do século XX que se começa a 

falar de e-learning. 

Em 2000 quando falávamos de e-learning estávamos de certeza a falar de ensino à 

distância.  Porém Rosenberg (2001) já dizia: 

… “que num futuro próximo acontecerá uma mudança mais radical, que o e-learning. 

Será o fim do “e” do e-learning” … 

De facto não faz sentido que hoje, tanto em ensino presencial, como à distância, não 

usemos todo um conjunto de e-ferramentas disponíveis. 

Em 2006 Rosenberg lança uma nova provocação: “A teoria do copo meio”, isto é, 

meio cheio, ou meio vazio? 

Estamos na presença do que se chamou B-learning ou ensino misto, isto é, ensino 

presencial como apoio ao ensino online e ensino online como apoio ao ensino presencial.  

Ou será ainda ensino assíncrono, como apoio ao ensino síncrono (presencial ou 

online) e ensino síncrono como apoio ao ensino assíncrono.  

Hoje quando falamos de e-learning, a sua caracterização é confusa. Uns falam de e-

learning 1.0, outros de e-learning 2.0 e outros ainda de e-learning 3.0., o que esclareceremos 

mais adiante. 

Finalmente a profunda alteração tecnológica, confirmando os princípios teóricos de 

Castells (2008) veio resultar num novo perfil sócio-comportamental dos alunos.  

Para responder a isto, é necessário que os professores e os alunos, adquiram, novas 

competências pedagógicas e tecnológicas, uns de ensino e os outros de aprendizagem. 

É este o perfil dos factos que iremos analisar, com vista a caracterizar a importância 

das salas de aula virtuais no processo de ensino não presencial.  

2.1 - Sociedade da Informação e evolução tecnológica 

Referenciamos como um dos primeiros 

instrumentos relacionados com o cálculo, o 

ábaco. Cuja origem se perde na idade dos 

tempos e ao qual se atribui mais de 2.500 anos. 

Figura 4 - Ábaco 
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São necessários passar mais de 2.000 anos e já após o renascimento, para surgir um 

novo instrumento relevante, no campo do calculo. O que veio ser denominado como “Régua 

de calculo” em 1622. 

Aliás o século XVII é prolífero no 

aparecimento de novos instrumentos, como em 

1642 a máquina de Pascal, que ainda embora 

pouco conseguida tentava 

fazer calculos.  

 

Em 1672, Leibniz consegue 

desenvolver uma calculadora que 

conseguia fazer cálculos, cobrindo as 

quatro operações e extraindo a raiz 

quadrada.   

 

Nada de muito relevante acontece durante 

mais 129 anos. No    início do século XIX, em 1801, 

Joseph Marie Jacquard, dono de uma tecelagem, 

colocou desenhos nos teares, através de um 

sistema de cartões perfurados. 

 

Mas a verdadeira aceleração do processo vem a 

verificar-se a partir de finais do século XIX, com enormes 

repercussões no século XX. 

Partindo-se da ideia base do cartão perfurado surge um 

conjunto de instrumentos e processos em cadeia sucessiva, que vêm caracterizar-se como 

uma espiral crescente de inovações que revolucionam os processos e conduzem à sociedade 

actual. 

Figura 5 - Régua de cálculo 

Figura 6 - Máquina de Pascal 

Figura 7 - Calculadora de Leibniz 

Figura 8 - Tear de Joseph Jacquard 

Figura 9 - Cartão perfurado 
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Em 1890, Hermann Hollerith, para acelerar o trabalho do censo nos Estados Unidos, 

desenvolveu um equipamento utilizando os cartões idealizados por Jacquard. 

Em 1896, Hollerith fundou a Tabulation 

Machine Company, que veio a fundiu-se com 

duas outras empresas e formou a: CTRC - 

Computing Tabulation Recording Company. 

Depois da sua morte , a CTRC mudou de 

nome e para IBM - Internacional Business 

Machine, que vem a assumir a liderança do 

mercado mundial na área dos computadores e 

instrumentos de cálculo. 

O processo intensifica-se, quando 

em 1943 no resultado de uma parceria 

entre as forças armadas Norte Americanas 

e a Universidade de Harvard, surge o 

primeiro computador o MARK I. 

 

Era um computador totalmente 

electromecânico, do tamanho de uma sala 

com reduzidíssimas capacidades, mas que 

se definiu como um marco histórico. 

Só foi necessário esperar 3 anos para 

aparecer uma nova máquina. Em 1946 – o 

ENIAC tornou totalmente obsoleta a 

anterior, e de novo em mais dois anos  

 

1948 Bit – Binary digit. 

Apenas são necessários 6 anos para o arranque da 

revolução electrónica, e surgir em 1954 o IBM 650. A 

velocidade intensifica-se e em 1956, surge o primeiro 

Figura 10 - Máquina de Hermann Hollerith 
Figura 11 - IBM Logo 

Figura 12 - MARK I - Primeiro computador - 1943 

Figura 13- O ENIAC - 1946 

Figura 14 - O IBM 650 - 1954 
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suporte de memória magnetica, portátil. Um disco de memória com 5 MB. Porém, pode ter-

se uma ideia do seu tamanho pela foto e em especial se comparamos o contraste com as 

canetas de memória que usamos hoje. 

 

1969 - Em plena “guerra fria”, entre USA e 

União Soviética, a ARPA, Advanced Research 

Projects Agency, subdivisão do Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos, cria uma rede com os 

dados do governo espalhados em vários lugares, ao 

invés de guardá-los em apenas um servidor  

Gera o embrião da Internet. A década de 70 

caracteriza-se pelos primeiros passos no sentido da 

evolução dos grandes computadores para aos computadores pessoais, tendo associado 

enorme inovação quanto aos sistemas operativos disponíveis. 

1970 - CP/M (um acrónimo para “Control Program/Microcomputer” ou "Programa de 

Controle para Microcomputadores") é um sistema operacional em disco desenhado para os 

processadores Intel 8080, Intel 8085 e Zilog Z80. Foi desenvolvido por Gary Kildall da Digital 

Research, Inc  

O  CP/M-86, foi um fracasso comercial, visto que o MS-DOS da Microsoft oferecia as 

mesmas facilidades por um preço muito menor. Como o MS-DOS 1.0, o CP/M-86 não 

explorava a fundo o poder e as capacidades das novas máquinas de 16 bits. 

A partir da década de 70 surgem inovações importantes tanto na área dos 

equipamentos como dos meios de suporte e do software de utilização dos mesmos, que 

geram uma dinâmica, como destacamos como mais relevantes: Vídeo clubes; 

Retroprojector; Micro possessor 1971; Pc IBM 1981; CD-ROM 1986; Internet 1990; Web 

1991 (Tim Berners-Lee); Windows – 1995; Stream 

video – 1997 

O Spectrum (1982) surge como o primeiro 

“home computer” / “personal computer” que foi 

adquirido por milhões de utilizadores particulares.  

ZX Spectrum Sistema operativo - Sinclair 

BASIC CPU   Z80 @ 3.5 MHz e memória ram de 16 

KB / 48 KB / 128 KB 

Figura 15 - Disco de memória 5MB 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gary_Kildall
http://pt.wikipedia.org/wiki/Digital_Research,_Inc
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Logo seguido pelo aparecimento do IBM PC e dos “clones compatíveis”. 

E Janeiro de 1983, a ARPANET mudou o seu protocolo de NCP para TCP/IP e, em 1985 

surge o FTP.  

Em termos de suporte de informação em 

cartão perfurado originário do Século XIX, evolui-se a partir da década de 60 da banda 

perfurada para a banda magnética e para o suporte físico em disco flexível e rígido, fixos e 

móveis. 

No entanto os passos de evolução são importantes e expressivos, como passamos a 

descrever. 

Década de 60  

Adaptação do suporte em fita 

usado em telex para suporte de 

informação e programação. 

 

 

Adaptação dos suportes 

magnéticos de áudio para 

suporte de informação. 

 

 

 

1967 - 1980 

Disco de 8 polegadas. 

Capacidade 79,7 KB.  

 

 

 

Figura 16 - IBM PC década de 80 

Figura 17 - Fita perfurada 

Figura 18 - Cassete para suporte magnético 
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1980 

 Disco rígido –  

1 GB – 250 kg   

$ 81.000  

 

 

 

 

1981  

disquete de 5”1/4  

360 KB 

 

 

 

1982 

ZX Spectrum 

Sistema operativo - Sinclair 

BASIC 

CPU Z80 @ 3.5 MHz and 

equivalente 

 

  

 

 

 

 

Figura 19 - Disquete de 8 polegadas 

Figura 20 - Disco rígido 1 GB - 1980 

Figura 21 - Disquete de 3´ 1/2 

Figura 22 - ZX Spectrum 1982 
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Memory  16 KB / 48 KB / 

128 KB 

 

ZX Spectrum 

1985  

disquete de 3” ½  

 1.44 MB 

 

  

 

1986  

CD-ROM 

640 MB 

 

 

O CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, pegou a ideia da ARPA de 

69 e criou a World Wide Web, interligando sistemas de pesquisas a Universidades, e a rede 

ganhou o público a partir dos anos 90.  

Estamos perante não só uma revolução tecnológica como multimédia. 

 A optimização do software permite a difusão de vídeo na web em formato streaming 

(wmv, swf, mov, etc) 

 Disponibilidade de largura de banda e conectividade  

 Ferramentas de enorme compressão de áudio e vídeo - mp3, mpg4 

Figura 24 - CD-ROM 1986 

Figura 23 - Disquete de 3´1/2 - 1985 
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 Software de e-meeting e vídeo-conferência, Voip etc. 

 Ferramentas colaborativas e sociais 

 Revolução do software para criação e distribuição e gestão de conteúdos (para o 

processo de ensino e aprendizagem)  

 

2003 

32 GB 

 

 

2009  

 Procesador Intel (a partir de 

900Mhz); 

 Disco duro de 160 GB; 

 1 Gigabyte de memória RAM 

(DDR2); 

 LCD 8,9"; 

 Eth 10/100, Wi-Fi, USB, 

Leitor SD Card; 

 Bateria de 4 células; 

 Webcam; 

 Altavoces; 

 Microfone incorporado. 

 

            Figura 26 - Computador Magalhães 

 

 

Figura 25 - Caneta de Memória 32 

GB -2003 
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Hoje, (2010) em pouco mais de 7 décadas estamos perante uma diversidade enorme 

de equipamentos milhares de vezes mais potentes que o Mark I, em todas as áreas 

tecnológicas tendo-se tornado “vulgares comodities”. 

 

 

Figura 27- iPad 

 

Figura 28 - PC com triplo ecrã 

COMPUTADOR COM ECRÃ TRI EXPANSÍVEL 

 

Figura 29 - Ecrã táctil e curvo 

ECRÃ TÁCTIL E EM CURVA DA APPLE 
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Figura 30 - Caneta de tinta com mémória 

CANETA DE TINTA DA NOKIA COM 1.3MB 

DE MEMORIA PARA GRAVAR O QUE SE ESCREVE 

 

Figura 31 - Telemóvel PC com ecrã expansível 

TELEMÓVEL/COMPUTADOR COM ECRÃ EXPANSÍVEL 

Podemos dizer que em 70 anos passámos de um computador do tamanho de uma 

“sala”, pesando toneladas, para PCs e outros equipamentos, que pesam gramas e milhares 

de vezes mais potentes, que alteraram não só aspectos tecnológicos, mas principalmente a 

forma de trabalharmos e de nos relacionarmos na nossa sociedade. 

Em poucas gerações, a nossa sociedade tornou-se numa Sociedade de Informação e 

de conhecimento, que une culturas, países e civilizações em tempo real. 

Segundo Cribb (2002) … “A mudança tecnológica é o resultado de um processo não 

linear mas sim "interactivo", envolvendo diferentes actividades executadas por vários atores 

num contexto em perpétua evolução. 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

48 

Este processo é caracterizado pela "acumulação" de capacidades não só de usar 

recursos. 

Que através de um “science-push” nos conduz a novos perfis comportamentais da 

sociedade em geral e de segmentos específicos em especial, como é o caso dos estudantes.”  

Vamos em seguida analisar as implicações que resultaram no perfil comportamental 

dos alunos e respectivas consequências no processo de ensino e aprendizagem.  

António dos Reis

Paradigmas 

aprendizagem / ensino

ESTIMULAR O RIGOR INTELECTUAL

DESENVOLVER A CAPACIDADE DE AUTO 
ESTUDO

DESENVOLVER O ESPÍRITO CRÍTICO

PROMOVER O TRABALHO DE GRUPO E EM 
GRUPO

PROMOVE ACTIVIDADES INDIVIDUAIS DE 
ESTUDO 

MOTIVAR E DESPERTAR CURIOSIDADES

ENSINAR A PESQUISAR, SELECCIONAR,   
ESTABELECER RELAÇÕES, SINTETIZAR, 
APLICAR A INFORMAÇÃO

CONTROLO TOTAL SOBRE O AMBIENTE DE 
ENSINO

INTEGRAR EXPERIÊNCIAS REAIS COM 
CONTEXTOS RELEVANTES –
APRENDIZAGEM INTEGRADATRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO

GUIA / AUXILIADOR / FACILITADOR DA 
APRENDIZAGEM

CENTRO DO SABER – MESTRE – TEM 
RESPOSTAS PARA TUDO

CONSTRUTIVISMOBEHAVIOARISMO

QUANTO AO PAPEL DO PROFESSOR

 

Tabela 2 - Paradigmas de ensino / aprendizagem 

Fonte: Reis, A. (2005), Curso de Competências Pedagógicas e Didácticas em e-

learning e TIC, ISEG, Universidade Técnica de Lisboa. 

Um aspecto importante a considerar são os estilos de aprendizagem, que revelam 

perfis comportamentais e processos de aprendizagem seguidos pelos alunos e que ao serem 

correctamente utilizados pelos tutores, poderão contribuir para melhorar a qualidade do 

ensino. 

Ainda tipificar o comportamento do aluno em diferentes fases do processo de 

aprendizagem pode ser um apoio importante para o aluno. 
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2.2 – Perfis sócio-comportamentais dos aprendizes 

2.2.1 - Caracterização de perfis comportamentais e estilos de aprendizagem  

Cada indivíduo apresenta características e perfis comportamentais diferentes e que 

requerem uma cuidada tipificação com o fim de encontrar o processo de aprendizagem mais 

adequado. 

Mas também o próprio individuo varia o seu estilo de aprendizagem em formação, 

do seu ciclo de vida fisiológico, modo, momento em que se encontra no ciclo de 

aprendizagem, do objectivo de aprendizagem ou ainda do tema ou área científica em 

estudo.  

Sarah Corneluius (2001), identifica dois aspectos muito importantes a ter em conta 

numa abordagem construtivista e personalizada do ensino, que consistem no facto de que 

este deve ser na óptica do aluno, “just in time” e “just for me”.  

Isto pressupõe um trabalho importante de identificação por parte do tutor, quanto 

ao perfil do aluno e sua atitude comportamental, em termos de tipificação de perfis e como 

aprendem, para poder em seguida configurar uma abordagem de ensino, em termos de 

objectos de aprendizagem, estratégia educacional, conteúdos e técnicas. 

Um dos aspectos através do qual qualquer aluno pode ser identificado é pelo seu 

“estilo de aprendizagem”.  

Keefe (1979) caracteriza “learning style” da seguinte forma: 

… “é uma característica cognitiva, afectiva e de comportamento psicológico, que 

serve de indicador relativamente estável de como o aprendiz, aprende, interage e reage no 

ambiente de aprendizagem” … 

Honey e Mumford (1985) afirmam que … “ o estilo de aprendizagem, afecta a forma 

como o aprendiz, recebe e assimila a informação” .. 

Estes aspectos são portanto extremamente importantes, como elementos de 

trabalho para o tutor na implementação de um processo de ensino e consequentemente na 

optimização do processo individual de aprendizagem. 

É necessário um trabalho importante de identificação de perfis de aprendizagem dos 

diferentes alunos, nomeadamente quando se trabalha com grupos relativamente grandes e 

heterogéneos (turma), onde há que definir um modelo educativo que preencha um máximo 

divisor comum do grupo de aprendizagem. 
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Várias têm sido as tentativas de classificar estilos de aprendizagem e têm sido 

apontados vários critérios e grelhas. 

As classificações mais comuns têm sido as seguintes: 

- Activos, reflexivos, experimentais e teóricos; 

- Superficiais e os profundos;  

- Visuais, auditivos, tácteis e cinéticos. 

2.2.2 - Activos, reflexivos, experimentais e teóricos; 

Um dos aspectos que tem sido mais referido e simultaneamente merecido mais 

reflexão e ajustes evolutivos, foi o que emergiu da teoria da aprendizagem, identificado por 

Kolb (1976), que originariamente tipificou quatro perfis: 

O aprendiz activo – aprendendo através da experiência – “I want to get on and do 

things”; 

O aprendiz reflexivo – aprende através de uma atitude reflexiva – “I want to think 

about things”; 

O aprendiz experimental – faz a aprendizagem através de uma experimentação pró-

activa – “I want to see if isn’t a better way of doing things”;  

O aprendiz pela teoria – aprendizagem através da conceptualização teórica – “I want 

to undestand thnigs”; 

Algum trabalho de reflexão foi realizado por Honey e Mumford (1992) e mais tarde 

confirmado por Salmon (2000) no seu livro (e-moderating: the key to teaching and learning 

online). 

Salmon, mantém as quatro categorias originárias, embora altere a denominação de 

“experimental” para “pragmatists”, mas não introduz uma alteração substancial no 

conteúdo das diferentes classes. 

A investigação foi realizada sobre um grupo de alunos em ambiente de tutoria online, 

usando conteúdos em formato assíncrono e as conclusões são as seguintes: 

Os activos – necessitam de um leque de diferentes actividades para os manter 

ocupados. Gostam de ter “os pés bem assentes no solo” e são capazes de analisar 

criticamente as ideias dos outros. O uso de conteúdos em formato assíncrono funciona 

bastante bem neste segmento; 
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Os reflexivos – serão certamente os que melhor beneficiam no debate assíncrono, 

pois têm a oportunidade de pensar profundamente antes de ter de dar uma resposta. 

Os pragmáticos / experimentais – necessitam de experimentar o que aprenderam; 

Os teóricos – necessitam de tempo para explorar as relações entre ideias e situações. 

Actividades assíncronas aplicam-se bem a este perfil, pois permite tempo necessário para 

explorações e oportunidades para um conjunto de actividades interactivas muito apetecíveis 

deste perfil de aluno. 

McKenzie (2000) desenvolveu um estudo da aplicabilidade dos perfis de Kolb ao 

ensino online, relacionado com o uso de conteúdos assíncronos com conclusões 

interessantes, que podem de alguma forma parecerem surpreendentes. 

… “os reflexivos, não acharam o trabalho colaborativo online uma abordagem muito 

atractiva. Aparentemente preferem um trabalho isolado a uma actividade colaborativa, 

apesar de disporem de tecnologia para a sua reflexão. Por outro lado os “activos”, aceitaram 

bem a ideia logo de início, mas ao fim de pouco tempo davam sinais de tédio se não fossem 

introduzidas mais actividades e acção. Devo admitir que os resultados obtidos não foram 

aqueles que esperávamos” … 

O ensino online é uma actividade emergente que tem de ser testada 

cuidadosamente, para não se correr riscos de ficarmos fascinados por meras “fantasias 

tecnológicas” vazias de conteúdo pedagógico, mas antes pelo contrário, que contribua 

efectivamente para a melhoria do processo de aprendizagem. 

2.2.3 - Superficiais e profundos 

Marton (1976) e Svensson (1977) desenvolveram trabalho de investigação para a 

classificação de estilos de aprendizagem tipificando os estudantes em duas categorias, os 

estudantes superficiais e profundos. 

Esta classificação pode representar um perfil comportamental, ou uma abordagem 

estruturante de estudar, mas também pode representar uma fase no processo de estudo. 

O aluno pode abordar o estudo sistematicamente de uma forma superficial, ou então 

abordá-lo de forma superficial numa fase introdutória e antes de passar a um estudo mais 

profundo, o que são certamente duas abordagens substancialmente diferentes e que 

merecem também tratamentos diferentes. 

Assim da nossa própria experiência constatamos que antes de se avançar com o 

estudo de um tema em profundidade, há uma tendência para se fazer uma análise 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

52 

superficial do mesmo. Porém essa análise superficial pode ter características estruturantes 

identificando os aspectos fundamentais e essenciais do conteúdo, ou pode seguir-se uma 

abordagem avulsa, desordenada e em que, de forma superficial, se tocam vários pontos do 

tema em estudo. 

Assim podemos estar confrontados num caso com um estudo superficial estruturante 

e noutro com um estudo superficial inconsequente. 

Damos como exemplo, a disciplina de Ciências Empresariais, que coordenámos no 

curso de Gestão de Empresas (2004), na Universidade Moderna de Lisboa, que é uma 

cadeira introdutória do curso, que tem quatro áreas fundamentais: 

Teoria das organizações (12 horas); Da gestão corrente (18 horas); Da gestão da 

mudança / gestão estratégica (10 horas); Factores de sucesso na Gestão (6 horas). 

Ao analisarmos este programa e confrontando com o tempo que é atribuído a cada 

módulo, poderíamos dizer que o tratamento é superficial. Porém o objectivo da disciplina 

visa proporcionar aos alunos uma abordagem introdutória ao estudo da Gestão, como tal 

embora os temas sendo tratados de forma superficial, existe uma função estruturante, onde 

mais tarde se irão encaixar os desenvolvimentos de cada tema, mas assim proporcionando 

desde já uma estrutura de referência. 

Analogamente um estudo que possa ser realizado de forma superficial numa 

determinada fase pode representar uma importante estrutura para uma abordagem 

profunda numa fase posterior. 

Rosie (2000) desenvolveu um trabalho de pesquisa quanto à profundidade do estudo 

em ambiente online, salientando a importância de identificar o perfil do aluno para melhorar 

o trabalho de tutoria. 

Identificou que na aprendizagem profunda, o aluno:  

… “ Aborda os temas de forma abrangente ou “holística” procurando identificar a sua 

estrutura e significado, o que implica:  

1. O emprego de efectiva e eficaz estratégia, adequadas à conceptualização; 

2. Estar disponível para diferentes formas de conceptualização; 

3. Observar interligações entre conceitos e dados, em vez de acumular 

meramente informação; 

4. Mostrar empenho pessoal na aprendizagem; 

5. Ser capaz de mostrar capacidades elevadas de aquisição de conhecimentos;  

6. Mostrar uma efectiva capacidade reflexiva.” … 
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Por outro lado numa abordagem superficial, o estudo processa-se: 

… “ Identificando algumas frases chave e palavras sonantes, de forma atomizada e 

dispersa, com risco de distorção da estrutura original e privilegiando a memorização de 

alguns aspectos do texto, em vez da compreensão da sua estrutura e conceitos essenciais. O 

que: 

1. Evidencia uma baixa capacidade de aquisição de conhecimento; 

2. Captura de detalhes bizarros ou hilariantes capazes de introduzir distorção em 

relação ao conteúdo original; 

3. As tarefas são desenvolvidas com o mínimo de esforço, desprovidas de forma 

sistemática e eficiente; 

4. Uso de uma conceptualização muito limitada; 

5. Não exibindo capacidade critica ou de relacionamento de conceitos.” … 

Da nossa experiência constatamos a existência de dois tipos de abordagem 

superficial, uma que poderemos denominar de superficial atomizada, onde os conceitos são 

adquiridos de forma avulsa, e dispersa, outra que poderemos denominar de superficial 

estruturante, onde os conceitos são adquiridos de forma estruturada, inter-relacionada, 

identificando ideias chave e que permite criar uma base para posteriormente alargar o 

conhecimento a níveis mais profundos. 

Tendo em conta que é desejável o aprofundamento do conhecimento, com o 

objectivo de promover o “saber-saber” e o “saber-fazer”, poderemos dizer que o trabalho a 

desenvolver será promover “hábitos de trabalho” que conduzam ao conhecimento 

profundo. 

Rosie (2000), considera que, o estudo profundo é altamente desejável e sugere que o 

tutor induza o desenvolvimento de competências nesse sentido.  

Da nossa experiência, esta evolução passa por duas fases: 

1. Evoluir duma abordagem “superficial atomizada” para uma abordagem 

“superficial estruturante”; 

2. Promover hábitos e métodos que conduzam a uma abordagem profunda. 

3. Rosie (2000), também sugere que o estudo profundo, pode envolver 

diferentes estilos de aprendizagem:  

… “Entendo que OL (online learning) é um contexto onde podemos ter estudo 

profundo ou superficial em funcionamento. Lançando questões reflexivas em ambientes 
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síncronos, com vista a obter respostas assíncronas e até revendo e reformulando questões e 

problemas, com vista a integrar mais conhecimento e ideias, constituindo portanto um 

exemplo de como uma abordagem profunda pode usar um conjunto de diferentes estilos de 

aprendizagem” … 

Rosie (2000) sugere ainda um conjunto de medidas a desenvolver em tutoria online e 

que podem conduzir ao estudo profundo como:” …  

 Fazer com que o aluno se sinta confortável em ambiente online; 

 Deliberadamente promover o uso de recursos e a realização de trabalhos 

reflexivos individuais ou em grupo; 

 Encorajar tanto a abordagem teórica como prática; 

 Encorajar a auto-reflexão e a busca de diferentes pontos de vista.  

 

“ …Por outro lado Pickering e Duggleby (2000) sugerem que se pode motivar e 

promover maior empenhamento dos alunos, lançando actividades lúdicas e jogos, levando a 

que o estudo não seja uma actividade monótona e fastidiosa, mas sim criativa, social e 

aliciante. 

… “O intercâmbio de actividades de maior interesse social, como troca de jogos e 

outros temas de interesse pode conduzir o aluno a criar hábitos de trabalho e identidade 

com o seu ambiente de aprendizagem” … 

Esta abordagem vai ao encontro das modernas teses de “aprender brincando”, 

Daniel Goleman (1998). 

Clarke (2000) considera que o uso da tecnologia pode levar a uma tendência para o 

estudo superficial, o que implica a necessidade de cuidados especiais a ter por parte dos 

tutores, com vista contrariar esta tendência. 

… “Temos tentado contrariar esta tendência, promovendo actividades reflexivas, 

trabalhos em grupo e outras. Um aspecto importante que deve ser desenvolvido é levar os 

alunos a tomar consciência da necessidade e importância que representa para o seu próprio 

sucesso, o desenvolvimento de competências para a realização de estudo profundo.” … 

2.2.4 - Visuais, auditivos, tácteis e cinéticos 

Gardner (1983) na teoria da múltipla inteligência aponta que existem sete diferentes 

formas de processar informação.  
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Esta abordagem é posteriormente confirmada, em meados da década de 90, com os 

estudos realizados sobre o mapeamento do cérebro e a aprendizagem multicanal, temas 

tratados por  Damásio (1995) (6). A diferença substancial consiste no facto de Gardner fazer 

uma análise no âmbito da psicologia e Damásio, no âmbito de neuro-fisiologia. 

Eduards (2001) e Winters (2001), defendem que as sete formas diferentes de 

processar a informação apontam no sentido de sete diferentes estilos de aprendizagem e 

que são: 

1. Inteligência verbal – competência em usar palavras sob a forma escrita ou 

falada; 

2. Inteligência espacial – competência para entender a organização espacial do 

mundo; 

3. Inteligência musical – competência para aprendizagem pelos sons e formas 

musicais; 

4. Inteligência lógica (matemática) – competências para trabalhar e raciocinar 

com números; 

5. Inteligência corporal e cinética – Competências em expressar ideias e 

sentimentos corporalmente (comunicação não verbal), domínio do corpo; 

6. Inteligência inter-pessoal – competências em reconhecer diferenças de 

disposição, feitio, motivações e sentimentos nos outros; 

7. Inteligência intra-pessoal – competências em auto-conhecimento e actuação 

em função do seu próprio conhecimento. 

Labour (2000) entende que para efeitos práticos no processo de ensino, os alunos se 

devem enquadrar numa classificação com quatro categorias, que corresponde a um sub-

grupo das categorias anteriormente tipificadas: 

1. Com orientação visual 

2. Com orientação auditiva 

3. Com orientação táctil 

4. Com orientação cinética 

Labour (2000) in Online tutoring e-book cita referências que apontam no sentido de 

que os alunos com orientação visual representam cerca de 65% da população, os auditivos 

30% e os cinéticos cerca de 5%. 

                                                 

6
 Ver neste trabalho estudo do mapeamento do cérebro 
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Sendo extremamente importante esta tipificação para efeitos de definir uma 

estratégia de ensino face ao perfil dos alunos, deve ter-se em linha de conta que estes 

grupos apresentam variações percentuais importantes, quando nos confrontamos com 

níveis de idades muito baixos, ou com alunos com necessidades educativas especiais. 

Fleming (2002) desenvolveu o modelo VARK – (Visual, Aural, Read/write and 

Kinasthetic), que apresenta algumas variantes ao trabalho de Labour. 

Fleming constatou nos seus estudos que a maioria dos inquiridos, (mais de 60%) 

apresentavam múltiplas preferências. 

McKenzie (2000) apresenta uma conclusão importante que aponta para a 

necessidade dos conteúdos deverem ser apresentados simultaneamente em formato multi-

canal, a fim de facilitar o processo de aprendizagem e memorização, não só para alunos com 

diferentes perfis comportamentais e estilos de aprendizagem, como melhorando a 

capacidade de percepção de um aluno ao beneficiar da recepção multi-formato. Por 

exemplo numa turma, um mesmo indivíduo aprende e memoriza melhor, recorrendo a 

diferentes canais de percepção, (áudio, imagem e texto simultaneamente).  

As apresentações multimédia e outros complementos de imagens a uma exposição 

narrativa podem ser portanto elementos importantes para melhorar a qualidade do 

processo de transferência de conhecimento. 

 … “algumas pessoas memorizam e percepcionam melhor através da memória 

auditiva, outros através da memória visual e outros lendo textos. Portanto em teoria se 

apresentarmos o mesmo conteúdo em diferentes formatos multimédia, estaremos 

certamente a proporcionar melhores condições de percepção e memorização aos nossos 

alunos” … (McKenzie, 2000)  

Os estilos de aprendizagem podem também ser tipificados pelo perfil 

comportamental e personalidade do aluno. 

Gilbert-Hunt e Mclaine usam para caracterizar os seus alunos, o MBTI – Myers- Briggs 

Type Indicator, com bons resultados. 

… “ Estamos a utilizar o MBTI, como avaliador de personalidade, para nos ajudar a 

entender como diferentes personalidades interagem com o ensino online” … 

O MBTI é um auto-avaliador de perfil psicológico, que consiste em determinar quatro 

comportamentos do inquirido. Em relação a cada aspecto há duas respostas possíveis, 

resultando dezasseis tipos possíveis de perfis, que são tantos quantas as combinações 

possíveis das respostas.  
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Tabela 2 - Dimensões psicológicas MBTI 

Dimensões psicológicas 

quanto a: 

Perfis 

Dimensão energética 

(energising dimension) 

Extrovertido (E) 

Introvertido (I - introvert)  

Atenção (attending) Dedutivo (S - sensing ) 

Intuitivo (N - intuition) 

Decisão (Deciding) Racionalista (T - Tinking) 

Sentimental ( F – feeling) 

Vivência (Living) Julgador (J – judging) 

Compreensivo (P – perceiving) 

 

 Identificar os estilos de aprendizagem 

Uma questão que se põe, consiste em saber como identificar os estilos de 

aprendizagem que melhor se ajustam aos nossos alunos? 

Uma questão prévia tem sido abordada na perspectiva de que o estilo de 

aprendizagem pessoal não parece ser estático, nem se aplica de igual forma a todos os 

processos de aprendizagem em que o aluno se envolva. 

Segundo Entwistle (1981) in Laurillard (1994), são evidenciadas algumas dúvidas 

quanto à estabilidade do perfil pessoal do estilo de aprendizagem: 

…” A tendência para adoptar uma certa abordagem ou preferir um dado estilo de 

aprendizagem pode ser uma forma útil para descrever diferenças entre estudantes. Mas 

uma explicação mais completa deve ser objecto de identificação quanto à forma como o 

estilo pessoal de um estudante pode variar de tarefa para tarefa” … 

Por outro lado, Street (2000) refere que: 
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… “ Constatei que diferentes grupos de estudantes se comportam de forma diferente 

perante a mesma situação tipo” … 

A identificação do estilo de aprendizagem pessoal é uma tarefa delicada e complexa. 

Porém uma tentativa de catalogação pouco cuidada pode conduzir a resultados que 

envolvem riscos e deve ser evitada. 

Kolbe (1984) em Lockitt (1997) reconhece que a experiência de aprendizagem é única 

em cada um, como tal, catalogar estilos pessoais de aprendizagem não deve ser usada 

indiscriminadamente para catalogar estudantes mas sim para desenvolver potenciais de 

processos de aprendizagem a serem utilizados pelos mesmos. 

No entanto a identificação de perfis personalizados de estilos de aprendizagem 

poderá ser útil para o apoio a ser desenvolvido pelo tutor. 

Encontram-se caracterizadas duas abordagens, uma informal e outra mais formal.  

Rosie (2000) sugere que o primeiro passo a dar é perguntar aos próprios alunos qual 

acham ser o seu perfil e em seguida perguntar aos colegas o que acham. 

… “ Estamos certamente de acordo que há vários tipos de estilos de aprendizagem 

para cada um de nós, mas que uns se ajustam melhor que os outros. Conclui que a grande 

maioria dos estudantes usa um conjunto de estilos superficiais de aprendizagem, e até com 

algum sucesso. Por isso um ponto de partida poderá ser perguntar-lhes qual a sua opinião” 

… 

Para alcançar este objectivo, podemos usar o método MBTI (atrás referido) o qual 

pode representar uma abordagem interessante para proporcionar com alguma facilidade 

elementos de identificação do perfil comportamental de aprendizagem de um grupo de 

alunos, através de um pequeno inquérito. 

Da nossa experiência, constatámos que quando o mesmo conteúdo é apresentado 

por canais diferentes mas de forma não síncrona, essa apresentação multi-canal, torna-se 

mesmo num obstáculo à comunicação didáctica e portanto deverá ser um aspecto a evitar o 

mais possível. Infelizmente constatamos com alguma regularidade que em apresentações, a 

narração segue num sentido e os diapositivos de “apoio” vão totalmente dessincronizados.  

Gilbert-Hunt e McLine (2000) usam o primeiro contacto com o aluno para o 

confrontar com o seu próprio estilo de aprendizagem, o que permite ao aluno tomar 

consciência dos seus potenciais e fraquezas bem como ao tutor avaliar do perfil para 

desenvolver o seu processo de trabalho. 
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… “as técnicas de aprendizagem proporcionam um ambiente em que os estudantes 

exploram os seus estilos de aprendizagem, num sistema de ensino na óptica do cliente 

estudante, com vista a poderem desenvolver as suas próprias técnicas e competências.” … 

Numa óptica mais formal Labour (2000) aponta um conjunto de sugestões e pistas 

que podem ser observadas em: http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/email/ (consultado em 

2005-05-10) actualmente existe um novo endereço em http://www.slf.ruhr-uni-

bochum.de/etandem/etindex-en.html (consultado em 2006-08-20). 

Como exemplo, a técnica em cinco fases recomendada pelo “Internacional Tandem 

Network”. 

Uma fonte online onde poderá ser obtida informação sobre estilos de ensino em 

formatos visual, oral, lido/escrito, ou cinético é em: http://www.active–learning-site.com/ 

(consultado em 2005-05-10) ou mais detalhes sobre a metodologia de Mayers-Briggs em: 

http://opstrain.com/calliope/mbti/over.htm (consultado em 2005-05-10). 

Os diferentes estilos de aprendizagem e as várias formas de os caracterizar 

representam elementos de referência importantes para o tutor e para o aprendiz. 

Na óptica do tutor a sua identificação representa uma mais-valia com vista a melhor 

ajustar o processo de ensino ao perfil do aluno. Na óptica do aluno, é importante que o tutor 

conduza o aluno a tomar consciência do seu perfil, e o conduza a aumentar as suas 

competências de percepção e memorização face aos estilos de aprendizagem onde este 

evidencia maiores debilidades e dificuldades. 

A título de conclusão, Creanor (2000) sugere que a melhor estratégia consiste em o 

tutor ter em conta a diversidade de necessidades que emergem dos diferentes estilos de 

aprendizagem e formatar os seus conteúdos e o seu processo de ensino de forma a ir ao 

encontro dos vários estilos. Na realidade uma abordagem completa multi-canal. 

…” Devemos proporcionar formatos alternativos de suportes multimédia, com o fim 

de ir ao encontro de um amplo leque de estilos de aprendizagem e restrições de largura de 

banda. Da minha experiência, os estudantes escolhem de entre os vários formatos 

disponibilizados o que lhes é mais conveniente e apropriado, como se estivessem perante 

um processo tradicional  

… acredito profundamente, que pelo facto do curso ser online, nada inibe se possam 

continuar a recomendar livros ou outros materiais de suporte. Há coisas muito satisfatórias 

num livro que não podem ser reproduzidas electronicamente.” …  

http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/email/
http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/etandem/etindex-en.html
http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/etandem/etindex-en.html
http://www.active–learning-site.com/
http://opstrain.com/calliope/mbti/over.htm
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2.2.5 - Comportamentos nas diferentes fases do processo de aprendizagem  

Um aspecto que se afigura muito importante para melhorar a qualidade do ensino é 

ensinar aos alunos o método de aprender, que deve ser seguido em cada fase do processo 

de aprendizagem. 

O processo de aprender requer um trabalho activo do aluno em actividades 

complementares à aula (quer ela seja no formato presencial tradicional, ou distribuído em 

diferido em formato online) e que faz parte integrante do processo de ensino. A disciplina e 

a prioridade a dar aos trabalhos feitos fora da sala de aula devem ser transmitidas ao aluno 

no contexto familiar desde os primeiros passos na escolaridade. 

São factores determinantes da motivação e consciencialização da importância deste 

trabalho para o sucesso escolar. A motivação pode ser obtida por factores de ordem 

psicológica ou até materiais, como prémios e recompensas. 

A actividade do aluno quanto à aprendizagem deverá variar em função do objectivo 

quanto ao estado do saber que se pretende atingir. 

Para se atingir cada um dos estados de saber será encontrada uma abordagem de 

trabalho e uma forma diferente de participação de quem aprende e quem ensina e que se 

encontra esquematizada no quadro seguinte. 

 

Tabela 3 - Estados do saber e teorias do ensino 1) 

Estado de saber Abordagem Posicionamento do 

Aprendiz 

Posicionamento do Docente 

Saber que existe 

 

Behaviorista / 

condutivista 

O aluno recebe 

passivamente a 

informação que é 

disponibilizada e limita-se 

a registá-la na memória de 

trabalho 

Disponibilizar os conteúdos de 

ensino de forma estruturada, 

apelativa e recorrendo sempre 

que possível, a meios áudio-

visuais e multimédia com vista 

a captar a atenção e facilitar o 

processo de entendimento. 

Tabela 4 - Estados do saber e teorias do ensino 2) 

Saber-saber 

 

Cognitivista O aluno deverá ter uma 

atitude pró-activa e 

repetitiva para apreensão 

dos temas. 

Além do focado na abordagem 

de “saber que existe” o docente 

deve disponibilizar-se para 

complementar a exposição com 
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Procurando ter um 

entendimento do todo, 

em seguida identificar os 

principais capítulos e 

depois cada um dos temas 

em detalhe. 

Pode dizer-se que é como 

que um estudo por ciclos, 

cada vez de maior 

amplitude. 

O conhecimento deve ser 

adquirido, por fases. Do 

todo para cada uma das 

partes e depois fazendo 

uma integração e criando 

uma visão global dos 

diferentes temas 

tratados. 

A realização de resumos é 

um processo muito eficaz 

para reter informação (de 

preferência por tópicos 

ou ideias chave). 

As cadeiras de ciências 

exactas, como 

matemáticas, física e 

outras obedecem a um 

estudo mais detalhado, 

passo a passo que as 

cadeiras mais generalistas 

ou filosóficas. 

esclarecimentos, textos e 

exercícios que conduzam a um 

melhor entendimento dos 

temas. 

Promover o trabalho reflexivo 

e em grupo. 

Acompanhado de processos de 

avaliação formativa e auto-

avaliação. 

 

Tabela 5 - Estados do saber e teorias do ensino 3) 

Saber-fazer 

 

Cognitivista A aprendizagem faz-se 

repetindo e percorrendo 

várias vezes os exercícios 

tipo que identificam a 

Devem ser proporcionados 

exercícios que tipifiquem os 

vários aspectos da realidade 

tratada. Definidos um 
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matéria. O aluno deve 

identificar passo a passo 

os procedimentos a 

seguir, assim como as 

boas práticas para a 

obtenção de bons 

resultados. 

A aprendizagem é morosa 

e construída pelo aluno e 

é tanto mais trabalhosa 

quanto envolver a 

coordenação 

psicomotora. 

conjunto de procedimentos 

que conduzam à realização 

de cada um dos casos tipo. 

Os exercícios devem ser 

disponibilizados em relação a 

cada uma das situações tipo e 

em qualidade suficiente que 

permitam a repetição até o 

aluno atingir um estado de 

maturidade. 

O professor deve proporcionar 

quadros de soluções e 

acompanhar a resolução dos 

primeiros casos até o aluno 

atingir uma rotina mínima. 

Manter a avaliação formativa. 

 

Tabela 6 - Estados do saber e teorias do ensino 4) 

Saber-ser ou  

Saber-evoluir 

Construtivista O aluno terá de alargar o 

seu conhecimento através 

de recolha de informação 

o mais diversificada 

possível. Através da sua 

experimentação prática e 

cruzamento de uma 

informação de fontes e 

contextos culturais mais 

diversos, antes de a 

conseguir integrar a 

construir ou reconstruir o 

seu próprio 

conhecimento. 

Aqui o docente é muito mais 

um orientador e uma fonte 

de referências que um 

construtor de soluções. 

Podemos dizer que temos tipicamente quatro abordagens: 

Saber que existe - O aluno recebe passivamente a informação e retém a que retém 

numa atitude reactiva e sem grandes preocupações de uma memorização permanente. 
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Saber profundo - O aluno vai aprofundar o conhecimento que recebeu e para isso 

analisa e reflecte sobre a informação. 

Saber fazer - Faz um processo de repetição voluntário e pró-activo até interiorizar, 

fixar e executar os aspectos emergentes da informação teórica que adquiriu até saber 

executar. 

Saber evoluir - O aluno alarga o seu conhecimento, de forma sistemática e cuidada 

sobre diversas fontes e origens, de forma a poder exercer uma análise crítica e refazer a 

estrutura do seu conhecimento ou até proporcionar avanços no campo do conhecimento. 

Tabela 8 - O papel do aluno em contexto Behaviorista e Construtivista  

QUANTO AO PAPEL DO ALUNO FACE ÀS DIFERENTES TEORIAS 

BEHAVIOARISMO / COGNITIVISMO CONSTRUTIVISMO 

CONSUMIDOR PASSIVO DE CONHECIMENTO CONSTRUTOR ACTIVO DO CONHECIMENTO 

APRENDER AS VERDADES DOS OUTROS 

APRENDER A CONSTRUIR O SEU PRÓPRIO 

CONHECIMENTO 

ASSIMILAR AS VERDADES DOS OUTROS 

TRABALHAR EM GRUPO, QUER SEJA PARA UM 

RESULTADO INDIVIDUAL COMO PARA UM FIM 

CORPORATIVO 

CONFORMISMO E CONDESCENDÊNCIA MANIFESTAR PENSAMENTO CRÍTICO 

  INICIATIVA E DIVERSIDADE DE PERSPECTIVA 

 

2.2.6 - Os nossos alunos são digital learners  

- Mudanças sociológicas e comportamentais dos alunos. 

A partir do século XXI, a dependência da televisão, dos jogos de computadores e da 

comunicação predominantemente audiovisual levou a que os nossos alunos sejam 

eminentemente “digital learners”. Este facto tem sido apontado como um dos factores do 

insucesso escolar, tendo em conta a falta de interesse e motivação que as aulas em formato 

tradicional exercem sobre os alunos. 

 Mais de 10.000 horas a jogar “video games”;  

(interactive videogames, media scope, June 1996); 
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 Mais de 10.000 horas a falar em telefones celulares;  

(Prensky, M. 2001, Digital Natives, digital immigrants); 

 Cerca de 20.000 horas a verem TV; 

(Prensky, M. 2001, Digital Natives, digital immigrants); 

 Crianças e os adolescentes gastam mais de 2,75 horas/semana no PC; 

(Institute of social resurch, 2004) ; 

 Em 70% dos Países quase todas as crianças dos 4 e 6 anos já usaram PCs;  

(Kaiser Family fundation 2003); 

 Todos os dias, 68% das crianças com mais de 2 anos gastam mais de 2 horas 

diárias com jogos digitais; 

(Kaiser Family fundation 2003). 

Os nossos alunos estão desmotivados porque acham que o que aprendem na escola, 

pouco servirá para o “sucesso” da sua vida futura: 

 21% dos alunos que concluem os curso consideram que estes são 

interessantes; 

 Apenas 39% acham que o trabalho escolar poderá ter algum interesse para o 

seu sucesso na vida prática. 

O insucesso do actual modelo de escola está patente no facto de: 

79% dos alunos considerarem que os cursos “não são interessantes” e que 61% 

encararam “o trabalho escolar com pouco ou nenhum interesse para a sua vida prática 

futura”. 

Porém estes dados referem-se só à opinião dos alunos que concluem os cursos, se 

considerássemos também os alunos que desistiram, então os resultados seriam bastante 

mais constrangedores.  

2.2.7 - Mapeamento do cérebro e o processo multi-canal de aprendizagem 

Os estudos levados a cabo nos finais da década de 90 e princípios desta década, por 

investigadores da área da neurofisiologia, como António Damásio (1995) e Joan Stiles (2006), 

vêm consolidar e concluir estudos iniciados já no princípio do século por Brodiman (1909) 
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sobre as áreas do cérebro associadas a cada actividade vital, como percepção, 

entendimento, visão, fala, audição, emoções ou pensamento.  

Estes trabalhos, concluem a 

catalogação e mapeamento do 

cérebro humano e suas implicações 

no processo de aquisição de 

conhecimento, introduzindo novos 

factores de racionalidade para a 

teoria da aprendizagem. 

O cérebro entende os 

fenómenos que nos rodeiam em 

diferentes áreas de percepção, isto 

quer dizer que quando o processo de 

comunicação se efectua de forma a 

ser dirigido a diferentes áreas do cérebro e consequentemente por diferentes canais, 

estamos a facilitar o processo de aprendizagem. É através de um processo de criação de 

sinápces, que se estabelecem as ligações inter-neurónios e que o processo de optimização 

da informação disponível cria as 

condições de melhorar as actividades 

reflexivas e desenvolver processos de meta cognição. 

Joan Stiles (2006) afirma que o cérebro humano tem cerca de 100 biliões de 

neurónios e que podem ser desenvolvidas mais de 60.000 milhões de sinápcias. Sendo 

portanto um cérebro tanto mais evoluído quanto mais rico se tornar no preenchimento dos 

seus neurónios e meios de inter-relacionamento (sinápcias). 

Esta abordagem engrandece e enaltece o processo de comunicação didáctica, dando 

assim maior relevo a cada um dos instrumentos que a integram e por outro lado exigindo ao 

docente um esforço na melhoria do domínio das várias técnicas pelo exercício da sua 

profissão de uma forma efectiva e responsável. 

Fleming in Corneluius (2001) conclui das respostas dadas a uma pesquisa realizada, 

sobre o modelo VARK (visual, áudio, read/wright, kinectic, já referido, que cerca de 60% dos 

alunos assumem múltiplas e evolutivas capacidades, quanto ao estilo de aprendizagem.  

O que leva McKenzie (2000) a concluir, comentando Creanor, citado em Corneluius 

(2001) que: …”em teoria se apresentarmos conteúdos de forma síncrona em diferentes 

formatos simultaneamente, estamos possivelmente a criar condições para os nossos alunos 

entenderem e memorizar melhor” … 

Figura 32 - Mapa do cérebro e a aprendizagem multi-canal 
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Porém o ensino ao nível escolar (segundo análise em 2010) continua a apoiar-se 

ainda em grande parte, no processo de transmissão quase exclusivamente oral. 

Se tivermos em linha de conta que alguns estudos clássicos, embora com algumas 

ressalvas e relactivisação dos valores (Paula Flores 2009) apontam para níveis diferentes de 

retenção da informação em função da forma como esta nos é transmitida, isto é, retemos:  

10% do que lemos. 

20% do que ouvimos. 

20% do que vemos.  

50% do que vemos e ouvimos simultaneamente.  

9O% do que dizemos e fazemos 

Podemos concluir que cerca de 80% do que é exposto somente pela forma verbal, 

pelos agentes de ensino, se perde. 

É pois importante e urgente, passar a utilizar amplamente instrumentos multimédia 

no processo de ensino se pretendermos efectivamente melhorar a transferência do 

conhecimento e consequentemente a sua qualidade. 

A conclusão fundamental a tirar desta abordagem é que o processo de comunicação 

didáctica, deve ser enriquecido com meios de comunicação multi-canal, com o objectivo de 

facilitar o processo de aquisição de conhecimento por parte do aluno. 

2.2.8 - A importância da imagem na transferência de conhecimento 

A imagem tem representado um 

instrumento importante na transferência de 

conhecimento. António Damásio (1995) (7), 

expressa por via dedutiva que: 

… “Ninguém negará certamente que o 

pensamento inclui palavras e símbolos. Mas o 

que essa afirmação não dá conta, é o facto de 

                                                 

7
  Prof. António Damásio (prémio Príncipe das Astúrias 2005, investigador na Universidade de Yowa, 

USA, introduziu a importância de aprendizagem multi-canal face ao mapeamento do cérebro e a importância 

da imagem no processo de aprendizagem. 

Figura 33 - A importância da imagem no processo 

de aprendizagem 
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que tanto as palavras como outros símbolos serem baseados em representações 

topograficamente organizadas e serem, elas próprias imagens”…  

Mas se seguirmos um processo indutivo a conclusão não será diferente. 

Desde as épocas mais remotas e em todas as culturas que o homem tem usado a 

imagem como instrumento de transferência do conhecimento. 

Tanto ao nível das pinturas rupestres pré-históricas, nas culturas Persas, Egípcia, Chinesa, 

Japonesa, Indiana, Inca, Maia ou Azeteca, como na antiguidade, idade média ou renascimento. 

Mas é com o advento e domínio das tecnologias multimédia que a imagem assume um 

papel dominante e de quase dependência no processo de transferência de informação e 

conhecimento. 

Hoje os hábitos televisivos levam a que duma maneira geral todas as pessoas de uma 

maneira ou de outra absorvam parte importante da informação que têm acesso, através de 

meios audiovisuais. 

Labour (2000) conclui dos seus estudos, que cerca de 65% dos alunos são “visual 

learners”. 

A Internet é um meio de excelência para a disponibilização de conteúdos, que eles sejam 

na sua forma mais rica com imagem, em complemento de texto ou ainda em imagem dinâmica 

com som, isto é, filme. 

Gómez (2003) refere que… “ a Internet estabelece uma ponte entre a cultura escolar e a 

cultura audiovisual externa”… 

Deve no entanto referir-se que é consensual 

que a imagem não substitui outras formas 

comunicacionais, nomeadamente a escrita, esta é sim 

complementar mas não meramente alternativa. 

Urge pois integrar mais imagem nos processos 

de apresentação, conteúdos para todos os níveis de 

ensino, quer ela se expresse de forma estática ou 

de forma animada, vulgo filmes, para que o 

processo aprendizagem seja facilitado e optimizado. 

 Figura 34 – O Processo de aprendizagem 1) 
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2.2.9 - O processo interactivo, reflexivo e iterativo de aprendizagem 

Alcino Silva (2001) (8), investigador da área da neuro-fisiologia apresenta no 

resultado da sua investigação a caracterização do processo de aprendizagem do cérebro 

humano, na perspectiva desta área científica. 

Do seu trabalho pode-se concluir que 

actividades interactivas, e que resultem 

alterações do processo hormonal são factores 

determinantes da memorização de fenómenos 

com carácter permanente, no cérebro 

humano. 

Duma forma simplista podemos dizer que 

o ser humano aprende informação que retém na 

“memória de trabalho”, de forma reactiva, 

passiva, não reflectida ou catalogada, a partir do 

momento em que se verifica algum fenómeno 

que altere o estado psíquico e consequente provoque alteração de produção hormonal e 

também determinado por um “clic”. Por isso, não havendo esforço de apreensão, o processo 

de retenção em memória, apenas esta se verifica em função de um conjunto de factores que 

estão associados à forma mais ou menos elaborada da sua apresentação e do conjunto de 

hormonas (testosterona, endorfinas, oxiocitinas e outras) que são provocadas no receptor. 

O receptor tende a esquecer mais ou menos rapidamente, se outras acções reflexivas 

e integradoras não se verificarem posteriormente. 

Isto tem alguma analogia com o que se passa no processo behaviorista de 

transmissão de conhecimento ou ainda com o estado de “saber que existe”. 

E vai ao encontro dos estudos realizados no campo da psicologia por Gardner (1983), 

que desenvolveu os princípios da Teoria da Múltipla Inteligência, revisto por Eduards e 

Winters (2001) assim como o Modelo VARK de Fleming (in Cornelius 2001) (9). 

                                                 

8
 Prof. Alcino Silva Universidade de LA, USA, caracterizou o processo de aprendizagem no cérebro 

humano, sob o ponto de vista neuro fisiológico. 

 

9
 Ver capítulo Os alunos no processo de aprender a aprender / Módulo Caracterização de perfis 

comportamentais e estilos de aprendizagem. 

Figura 36 - O Processo de aprendizagem 2) 

Figura 35 - O Processo de aprendizagem 3) 
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Na fase seguinte, o receptor exerce uma acção reflexiva que o leva a criticar e 

integrar ou rejeitar a informação retida na memória de trabalho ou de curto prazo. Podemos 

dizer que nesta fase se procura absorver criticamente o conhecimento e integrá-lo na 

memória permanente. 

Neste processo o receptor, vai integrar a informação recebida com aquela que já 

domina, analisa a sua coerência e estabelece relações. Poderá fazê-lo por iterações, 

faseando e repetindo o processo até o dominar mentalmente de forma integral e inter-

relacionada. 

Esta é realmente uma fase que se assemelha muito ao processo “cognitivista” e que 

conduz a um estado de “saber-saber”. É um estado de conhecimento que só se atinge com 

uma atitude eminentemente pró-activa, e reflexiva. 

O aprofundar do conhecimento, pela repetição e pela prática dos processos e 

procedimentos conduz-nos ao “saber-fazer”. 

O “saber-fazer” é tanto mais complexo e sofisticado quanto esteja relacionado não só 

com o domínio de processos mentais, como com a coordenação psicomotora. 

Após estar dominado um determinado conhecimento, há uma tendência para ele ir 

sendo testado e experimentado repetidas vezes. Acontece que se o utilizador está atento e 

disponível para continuar o seu processo evolutivo, vai descobrindo novas situações que 

estão relacionadas com o processo, ou até novas formas completamente inovadoras de 

abordar a mesma realidade. 

Podemos assim identificar analogias com uma abordagem “construtivista” ou com as 

fazer do “saber-estar e evoluir”. 

Todo o processo integra fases eminentemente críticas e integradoras de novas 

reflexões e que requerem uma atitude eminente pró-activa por parte do aprendiz. 

O que esta abordagem trás realmente de novo em relação à catalogação clássica de 

“teoria tradicional (behaviorista) ” e “teoria actual (construtivista)”, em que uma veio 

substituir a outra, é que ambas as teorias coexistem apenas se distanciam em função do 

estado de conhecimento em que o aprendiz se encontra, quer este estado de conhecimento 

esteja relacionado com o ponto do ciclo de vida em que se encontra, quer o ponto do estado 

de conhecimento em que se encontra em relação a um determinado assunto ou processo de 

aprendizagem. 
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É natural que uma criança tenha tendencialmente uma atitude de aprendizagem tipo 

behaviorista, ou que quando qualquer adulto se confronta pela primeira vez com um tema 

que lhe é novo, também o tenha. 

Também é natural que quando numa conferência um orador apresente o seu tema 

para uma plateia de especialistas seja observado sobre duas perspectivas, uma cognitivista 

(quando os presentes estão em principio disponíveis para receber a informação) e outra 

construtivista, onde será analisada criticamente a informação transmitida e integrada com 

os ajustamentos consequentes na organização da estrutura mental ou rejeitada. 

Todos temos assim fases de aprendizagem, behavioristas, cognitivista e 

construtivistas que nos conduzem a diferentes estados do saber. 

Será pois em função dos diferentes objectivos de saber que pretendemos atingir, que 

nos iremos posicionar no processo de aprendizagem e ensino, tanto como alunos, como 

docentes.  

2.3 – E-learning  

2.3.1 - Do ensino à distância ao e-learning  

Um dos temas centrais das ciências da educação durante a última década foi o 

debate em torno de melhoria da qualidade do ensino. 

Um número representativo de autores, evidenciaram a necessidade de repensar a 

formação de professores. 

Se há unanimidade quanto a melhorar a qualidade do ensino, não se verifica 

unanimidade de definição do que se entende por ela, nem quanto ao âmbito da sua 

intervenção. 

Por outro lado pouco ou nada se tem falado quanto ao deficit de aprendizagem, nem 

como combatê-la 

Apesar de tudo verifica-se a existência de um denominador comum, que consiste na 

introdução das TIC na educação. Certamente recorrendo à reformulação do conteúdo do 

currículo inicial, e igualmente de um intenso processo de formação continua de professores. 

Tem-se por isso verificado nas ultimas décadas, uma verdadeira explosão de 

formação de professores e acertos no conteúdo curricular da formação inicial. No entanto, 

os resultados obtidos em termos de melhoria da qualidade do ensino, medidos em termos 

de abandono escolar e indicadores de resultados publicados, pela OCDE, não são relevantes. 
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Muito se tem igualmente falado sobre, e-learning e ensino à distância, o que justifica 

fazer uma análise detalhada como têm evoluído estes conceitos de ensino e aprendizagem.  

Se o ensino presencial evoluiu de uma abordagem socrática e behaviorista para uma 

abordagem construtivista. 

O ensino à distância foi enquadrado por quatro gerações que passamos a caracterizar 

sinteticamente. 

 

2.3.1.1 - As gerações de ensino à distância  

As referências sobre ensino à distância ou não presencial, são encontradas desde 

meados do século XVIII (Verduin & Clark·, 1991), no entanto a sua efectivação foi de carácter 

esporádico e casuístico até meados do século XX, na Europa e nos Estados Unidos da 

América, em cursos de estenografia e línguas. 

É exactamente com a SGM – Segunda Guerra Mundial, que se verifica um incremento 

do ensino à distância, quando milhares de jovens têm que ser incorporados à pressa nas 

fileiras militares e as mulheres têm de receber formação profissional para os substituir nos 

seus postos de trabalho, com enorme carência de professores e formadores. 

Igualmente quando termina a SGM, e quantidades de jovens têm de ser integrados 

na vida civil e a sua formação pouco passava da utilização de uma espingarda, não existiam 

formadores suficientes disponíveis. 

É neste quadro que Skinner, desde meados da década de 40 começa a falar do seu 

projecto da “Teaching machine”, porém não tinha certamente ideia do tipo de “Caixa de 

Pandora” que estaria a abrir. 

Foi com Skinner que o ensino programado ou CAI (Instrução Assistida por 

Computador - Computer Assisted lnstruction) teve as suas origens em 1954, com a escrita do 

clássico artigo "A ciência da aprendizagem e a arte de ensinar" ('The science of learning and 

lhe art of teaching") onde Skinner estabelece o modelo conceptual de uma "máquina de 

ensinar" ("teaching machine") para ser utilizada pelos alunos na sala de aula. As "máquinas 

de ensinar" ou "textos programados" foram embrionárias do CBI (Instrução Baseada no 

Computador - Computer Based lnstruction) que se manifestou mais tarde com a chegada do 

computador pessoal. 

No seu trabalho de investigação Skinner desenhou e programou vários dispositivos 

onde aplicou princípios relacionados com o condicionalismo operante (teoria do reforço). 
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Por isso se considera Skinner como um dos precursores da instrução programada (McDonald 

et al. 2000) e consequentemente poderá ser considerado igualmente um dos pressupores 

teóricos do ensino à distância, (Chávez 2009).  

O desenvolvimento de programas educacionais envolvia a análise da tarefa e dos 

objectivos de aprendizagem: a análise da tarefa correspondia ao processo de identificação e 

sequência das subtarefas a serem desempenhadas pelo aluno com o objectivo de completar 

a tarefa; a análise dos objectivos de aprendizagem (neste caso, mais concretamente 

objectivos comportamentais) só foi possível ser implantada depois de B. Bloom em 1956 

publicar "A taxonomia dos objectivos educacionais". 

O ensino à distância evoluiu através de diferentes gerações (Moore e Kearsley, 1996), 

citado por Lima J. e Capitão Z. (2003), acompanhando o desenvolvimento técnico das 

telecomunicações, da informática, da multimédia e da Internet. As tecnologias utilizadas 

aumentaram progressivamente em número, complexidade e potencialidade (Chute et aI., 

1999), criando novos modelos de formação à distância. 

Primeira geração (-» 1970): Cursos totalmente por correspondência 

A história do ensino à distância inicia-se, com cursos distribuídos por 

correspondência. Os primeiros documentos de estudo por correspondência surgiram na 

Europa e nos Estados Unidos com cursos de estenografia e de línguas. 

A abordagem pedagógica desta geração, assim como as duas que se lhe seguiram, foi 

eminentemente behaviorista, considerava o aluno como um "recipiente vazio" que teria de 

assimilar a informação que lhe era distribuída pela instituição através da tecnologia e, 

posteriormente, demonstrar os conhecimentos adquiridos na realização de testes escritos. 

Predominava um modelo de interacção unidireccional (instituição -> aluno) podendo o 

aluno interagir com a instituição (a partir da segunda geração), através do telefone, correio 

ou fax. A interacção do aluno com a instituição limitava-se, essencialmente, ao 

esclarecimento de dúvidas. 

No final desta geração é marcado por aparecerem os primeiros cursos a distância 

emitidos pela rádio (1930) e pela televisão (1954). 

Segunda geração (1970 -1980): Universidades Abertas 

 Apesar do que havia sido já apontado por Skinner na década de 50, foi a partir 

dos anos 70 que se começou a criar o enquadramento teórico para o ensino à distância 

resultante da Conferência Mundial do Conselho para a Educação por Correspondência, 

presidido por Wedemeyer. Nessa conferência, em 1972, Michael Moore, propõe que se 

invistam alguns recursos nos factores macro, designadamente, descrever e definir o campo 
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de investigação, identificar os componentes principais das várias modalidades de ensino a 

distância  e construir um corpo teórico para esta área de ensino (Moore, 1996).  

Uma das mudanças conceptuais mais significativas em aprendizagem à distância  é 

atribuída a Wedemeyer, que rompeu com o quadro conceptual do ensino por 

correspondência  e introduziu o conceito de aprendizagem independente (1971). Este 

investigador salientou as vantagens, em termos de democratização do acesso ao ensino e 

das características definidoras da aprendizagem independente, tais como as formas de 

comunicação, as tarefas de estudantes  e professores, o ritmo e a individualização da 

aprendizagem, a auto-determinação e a liberdade de escolha. 

Os conteúdos dos cursos passaram a usufruir de novos canais de distribuição, de que 

são exemplo a rádio, a televisão ou as cassetes de áudio, complementados com textos para 

leitura enviados por correspondência. Muitas universidades iniciaram a aquisição de licenças 

para transmitir serviços de rádio e televisão educacional, originando as Universidades 

Abertas. 

O que viria a influenciar a fundação, em 1969, da Open University , no Reino Unido, 

com a qual Moore colaborou como consultor. É considerada uma das mais bem sucedidas 

experiências, serviu de modelo ao movimento das universidades abertas que nos anos 70 e 

80 surgiram em todos os continentes (Daniel , 1996). 

A Universidade Aberta (Open Universiry UK) estabeleceu o primeiro modelo 

pedagógico válido de ensino superior a distância: emissões de rádio e de televisão e 

gravações em cassetes de áudio, combinadas com materiais escritos; comunicação (mesmo 

que à distância) entre o aluno e a Universidade por telefone, fax ou correspondência; 

garantia de conteúdos actualizados através de uma selecção criteriosa de autores e de 

responsáveis pelas disciplinas leccionadas. 

Embora a Universidade Aberta britânica seja a instituição mais conhecida, existe um 

número alargado de outras instituições deste tipo na Europa, na América e na Ásia. Em 

Portugal, a Universidade Aberta foi fundada em 1988. 

Terceira geração (1980 - 1990): Cassetes de vídeo, televisão 

O advento das cassetes de vídeo e a proliferação das comunicações por satélite e por 

cabo (sobretudo nos EUA) revelou o papel da televisão no ensino à distância. Os conteúdos 

distribuídos por televisão ofereciam uma boa qualidade de imagem e som, e as cassetes de 

vídeo permitiam que os alunos assistissem às lições do curso a qualquer hora do dia e 

repetissem o seu visionamento as vezes desejadas. O benefício das cassetes de vídeo é 

comum às cassetes de áudio, excepto que nestas últimas é apenas distribuída informação 

em formato de som. 
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A partir de 1985 assistiu-se à criação e distribuição de alguns pacotes de aplicações 

educacionais, pois o computador pessoal já estava lançado no mercado com sucesso 

assinalável. 

Quarta geração (1990 - 2000): Computadores multimédia, interactividade, e-

Learning 

Os avanços na tecnologia digital criaram novas formas de interactividade que 

reformularam a educação e o modo como os alunos aprendem à distância. O CD-ROM e a 

Internet (1990), duas inovações importantes, oferecem oportunidades de aprendizagem 

“any time and anywhere” (a qualquer hora e em qualquer local), ou seja, permitem que 

qualquer pessoa desfrute de ambientes de aprendizagem virtuais independentemente da 

localização geográfica e do fuso horário. Além disso, os novos sistemas de comunicação por 

computador permitem que o aluno interaja, assíncrona ou sincronamente, com o professor, 

com os colegas e com especialistas, onde quer que estejam. 

A tecnologia traz um novo apoio e ambiente ao ensino à distância, não só nos 

sistemas e processos de comunicação e distribuição de conteúdos (Internet) que começam a 

estar disponíveis, como o aparecimento de software para a preparação de conteúdos assim 

como plataformas de distribuição e gestão de conteúdos, que foram vulgarmente 

conhecidos por LMS ou LCMS. 

Deve ter-se em linha de conta que nesta fase ainda tudo está no começo do começo. 

Encontramos mais o potencial da tecnologia que a sua efectiva disponibilidade.  

Começa a evidenciar-se no entanto, a necessidade de desenvolver e sistematizar 

novas metodologias pedagógicas. 

Foram então propostas as seguintes áreas de investigação em educação à distância :  

a) Na área curricular, que Moore  (1997) definiu como “estrutural”, a área do 

ensino, ou “dialogal”; 

b) Na área da teoria da aprendizagem, a “autonomia do estudante”. Esta última 

passou a ser denominada de teoria da distância transaccional, que deriva do conceito de 

“transacção”, de Dewey, e foi posteriormente desenvolvida por Boyd e Apps (1980). 

Verifica-se um elevado consenso quanto à característica definidora de ensino à 

distância , que é a separação  quase permanente dos professores e dos estudantes , durante 

o processo de aprendizagem, sendo justamente este aspecto que determina uma 

investigação específica, (William, Paprock, Covington, 1999).  
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Numa das mais citadas definições de ensino à distância, Moore  e Kearsley (1996) 

afirmam que o facto de, nesta modalidade, o ensino e a aprendizagem ocorrerem em locais 

diferentes, exige técnicas especiais de concepção curricular, de ensino, de comunicação, de 

organização e de administração.  

Mas deve ser referido ainda que é pelo recurso a novas metodologias que o processo 

de aprendizagem toma forma e se concretiza. 

Passou então a poder-se visualizar o desenvolvimento de cursos a distância 

interactivos que incluam conteúdos multimédia, animações gráficas, áudio ou vídeo em 

contínuo (stream vídeo 1997), hiperligações e tecnologias de comunicação como o correio 

electrónico, o chat e os grupos de discussão. O aluno passa a ser visto como um estudante 

activo e participativo, integrado num ambiente de aprendizagem virtual e interactivo, com 

os recursos de aprendizagem distribuídos por diferentes tecnologias. Porém, o uso destas 

tecnologias contínua muito limitado, pelo facto das larguras de banda disponíveis, serem 

ainda muito reduzidas e muito caras, situação que se manteve até cerca de meados da 

primeira década do século XXI.  

A grande pressão exercida sobre o ensino, por uma variedade de técnicas multimédia 

e de software de produção de conteúdos, introduziu no ambiente educativo uma variedade 

de aplicações muito pobres, que sob o ponto de vista pedagógico não passaram de “ruído 

tecnológico” com verdadeiros efeitos perversos em termos pedagógicos. 

2.3.1.2 - Enquadramento do ensino online 

Quando em 2000 se falava de e-learning, era consensual na época que estávamos a 

falar de ensino à distância.   

Mas já em 2001 Rosemberg dizia, que “quando falamos de e-learning estamos 

certamente a falar de ensino à distância, porém quando falamos de ensino à distância, 

podemos não estar necessariamente a falar de e-learning”. 

Mas hoje quando falamos de ensino online, será que ainda estamos a falar 

exclusivamente de ensino à distância? Não necessariamente!  

Hoje quando falamos de ensino online, tanto podemos estar a falar de apoio ao 

ensino presencial, como de apoio ao ensino à distância. 
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O que revela a total 

emergência e respectiva 

evolução do conceito. 

Acontece que, dado o 

incremento de utilização de 

instrumentos de apoio online 

no ensino presencial, 

admitimos que a tutoria 

online tornar-se-á uma 

ferramenta imprescindível de 

apoio ao estudo presencial 

com expressivos resultados na 

melhoria da qualidade do 

ensino. 

 

O que mudou para justificar esta alteração? 

Na sequência da análise que apresentámos referente à evolução tecnológica, 

constatamos que a década de 90 marca um ponto de intensificação e salto qualitativo no 

ensino à distância, o que resultou da consolidação das diferentes tecnologias da informação 

e comunicação postas ao serviço do ensino.  

Nomeadamente, processadores bastante rápidos que permitem um eficaz 

processamento de imagem e vídeo, como com velocidades, hoje já bastante superiores 3 

Ghz.  

Além disso, discos rígidos de grande capacidade de armazenagem e com velocidades 

para absorverem uma correcta captura de vídeo a 7.200rpm, sistema de vídeo “streaming 

(1997)” para difusão via Internet (1990) e WEB (1991), projectores de vídeo, etc..  

Software para produção e edição de conteúdos multimédia de áudio e vídeo, 

realização de apresentações simples de utilizar. Porém só a partir de meados da primeira 

década do século XXI, com o avanço das redes 3G e larguras de banda e sistemas de 

distribuição em banda larga passaram a estar disponíveis, tudo com qualidade e a preços 

aceitáveis ao utilizador médio, que permitiram uma real utilização dos computadores, 

vertente multimédia das componentes de ensino tanto na sua vertente presencial, como na 

sua distribuição via WEB, e interactividade síncrona, que conduziu ao actual conceito de e-

learning. 

Figura 37 - Aspectos mais relevantes da evolução a partir da década de noventa 
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Por outro lado, existência de software de comunicação áudio e vídeo, “open source” 

(gratuitos), ou a preços muito acessíveis e o aumento da largura de banda disponível, vieram 

tornar operacional a realização de tutoria online síncrona efectiva. 

Embora no final do século XXI, já estivessem disponíveis plataformas de distribuição 

de conteúdos (LMS), os seus preços de mercado ainda eram extremamente elevados, o que 

dificultava a sua operacionalidade. Só em 2004 começaram a surgir plataformas de open 

source, o que veio introduzir uma redução substancial nos custos de utilização e tornar 

viável o uso generalizado de plataformas de gestão de cursos em todos os patamares de 

ensino. 

2.3.1.3 – Evolução do conceito de e-learning  

O mundo da educação tem evoluindo em todos os seus níveis, no ensino básico, 

secundário e universitário. As razões justificativas desta permanente evolução são várias, 

das quais salientamos, a pressão do insucesso escolar, o imaginário da utilização das TIC, o 

desafio lançado pelo sistema de Bolonha no âmbito universitário assim como a aptidão e 

familiarização dos jovens com os ambientes informáticos e ainda a manipulação de redes 

sociais, redes de comunicação e ambientes 3D. 

As novas teorias da aprendizagem da era digital, evidenciam a importância da 

interactividade assíncrona associada ao conceito de WEB 2.0, Downs, S. (2005), O’Reilly, 

(2005) assim como a interactividade síncrona e actividades colaborativas, que induzem o 

conceito de Conectivismo, Simens, G. (2005). Este último considerado como uma 

actualização do conceito de aprendizagem que reconhece o efeito da tecnologia na 

educação e que completa e supera as abordagens Behavioristas, Cognitivistas ou 

Construtivistas e evidencia a aprendizagem como facto eminentemente social, à distância e 

com integração de mobilidade, nas suas vertentes colaborativas e de aprendizagem 

informal. 

Daniel Goleman (1999) baseado na sua teoria da inteligência emocional, sugere a 

utilização de jogos pedagógicos e outras actividades que envolvam a componente 

emocional, para melhorar a qualidade do ensino. Esta visão orientada para métodos 

emocionais, coloca os ambientes 3D como métodos elegíveis e válidos. No entanto da nossa 

experiência na utilização deste tipo de ambientes, afigura-se a necessidade ainda de 

investigação detalhada para a utilização sustentada dos ambientes 3D, como ambientes 

pedagógicos.  

Tendo presente as necessidades de competências docentes, para responder ao perfil 

evidenciado pelos nossos alunos para o século XXI, não é difícil concluir da necessidade do 

domínio de novas competências tecnológicas e metodológicas por parte dos docentes. 
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Os docentes encontram-se por isso envolvidos num processo de actualização 

permanente que abrange a sua área científica de especialização, o domínio de tecnologias 

de ensino em actualização permanente e a aquisição de novas metodologias em 

conformidade. O que implica um esforço permanente de formação continua e actualização, 

em relação aos quais podemos dar alguns exemplos: 

 Novos métodos de aprendizagem colaborativa; 

 Avaliação formativa; 

 Tutoria online em salas de aula virtuais, com ferramentas de vídeo-conferênciaa e 

trabalho virtual em grupo; 

 O uso de ferramentas de autor, na produção de conteúdos pedagógicos 

multimédia, jogos pedagógicos e actividades interactivas síncronas e assíncronas;  

 O uso de novas plataformas online para gestão de conteúdos (LMS) e outras com 

suporte visual animado, denominadas por ambientes 3D e Muves (Second Life, 

ActiveWords e outros). 

Além disso, segundo Rosenberg (2001) a docência hoje implica o domínio de 

diferentes formas e formatos, como, docência presencial, docência online, docência virtual, 

docência mista e outras.  

Segundo García (2007), Bernárdez (2007) e Bernal, (2007) deixou de fazer sentido, 

desenvolver todo um conjunto de terminologia antagónica de certa maneira oposta, há que 

englobar todos os diferentes aspectos numa só realidade e dotar os docentes das 

respectivas competências.  

Um estudo interessante encomendado pelo Governo Norte-americano, sobre ensino 

online, introduz um conjunto de reflexões sobre a eficácia desta abordagem e método 

(Means, B. Toyama, Y. Murphy, R. Bakia, M. Jones, K. May. 2009). 

Segundo Means B. (2009), “online lerning” é “aprendizagem que se realiza total ou 

parcialmente através da Internet. Esta definição exclui conteúdos impressos, o uso de TV ou 

rádio, que não tenham uma forte componente formativa baseada na Internet”.  

Porém esta definição não é consensual, porque outros autores têm uma visão mais 

integradora e menos restritiva, o que quer dizer que integram dentro do “online learning” o 

recurso generalizado de meios electrónicos, o que de certa maneira faz corresponder hoje 

“online learning” a e-learning.  

A definição de “e-learning” tem apresentado uma diversidade de definições, que se 

têm metamorfoseado, desde o seu aparecimento. 
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O que tem de alguma forma a ver com a analogia entre o processamento de 

informação assistido por computadores e o ensino. Os programas computacionais passaram 

a designar-se por CBI (Instrução Baseada no Computador - Computer-Based Instruction), CBT 

(Formação Baseada no Computador - Computer-Based Training ou simplesmente CBL 

(Aprendizagem Baseada no Computador - Computer-Based Learnin . 

Durante a década de 90, e-learning aparece muito ligado ao ensino à distância, 

porém Rosenberg (2001) vem introduzir alguma reflexão quanto à sua relação exclusiva e 

dependência com o ensino à distância. 

…”O e-learning é uma forma de ensino à distância, mas o ensino à distância não é 

necessariamente e-learning” … 

Rosenberg pretende demarcar aqui todo o ensino à distância de suporte electrónico 

e multimédia, do ensino à distância suportado na distribuição de documentação impressa ou 

outros recursos tradicionais.  

Sendo hoje o entendimento de alguma forma generalizado que “e-learning” integra o 

conjunto de técnicas e instrumentos de ensino suportados por meios electrónicos e 

informáticos, ou ensino online, com conteúdos distribuídos em vários formatos 

nomeadamente impressos, audiovisuais e multimédia, com interactividade em formato 

síncrono e assíncrono, quer eles sejam utilizados em sala de aula, quer em ensino não 

presencial e com tutoria e avaliação formativa online. 

Isto faz com que alguns autores afirmem que: … “o e-learning veio revolucionar de tal 

forma o processo de ensino, que mesmo ao nível da sala de aula o ensino não será mais 

como era até à década de 90”. 

Este contexto aponta assim que “e-

learning” possa ter evoluído, logo no inicio do 

século XXI, para um conceito misto também 

designado por “b-learning”, presencial e à 

distância. 

Porém esta abordagem levaria a 

acabar definitivamente com o ensino a 

distância puro, pois para se tornar eficaz 

ele teria de ter sempre uma componente 

presencial. 

Esta vertente não se estabilizou. Em pouco tempo, a melhoria dos meios 

tecnológicos, nomeadamente associados à disponibilidade de boas larguras de banda, 

Figura 38 - b-learning 
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softwares de vídeo-conferência / salas de aula virtuais, com elevadas taxas de compressão e 

exigindo menores larguras de banda, bem como a melhoria das competências dos docentes 

para as utilizar.  

O que passamos a ter são conteúdos distribuídos assincronamente e actividades de 

tutoria interactivas realizadas de forma síncrona, quer elas sejam em formato presencial, 

quer sejam em formato virtual “face to face” em salas de aula virtuais. 

Esta abordagem vem também permitir sincronizar os conceitos com uma perspectiva 

construtivista e em ambiente web 2.0. 

e-learning 

 e-learning (em ambiente presencial)  

 Conteúdos formativos multimédia (presenciais ou à distância), tutoria online e 

avaliação formativa online 

 E- learning (em ambiente a distância) 

 Auto-estudo (conteúdos e avaliação) 

 Conteúdos distribuídos assincronamente complementados por Tutoria online 

(tutoria, actividades síncronas e avaliação) 

2.3.1.4 - A Web 2.0 e as implicações na evolução do e-learning  

Não será certamente possível concluir uma introdução metodológica sobre e-learning 

sem falar de Web 2.0. Este refere-se à mudança para uma Internet como plataforma e um 

entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma.  

O termo foi inicialmente usado em Outubro de 2004 pela O´Reilly Media e pela 

Media Live International como nome de uma série de conferências sobre o tema, 

popularizando-se rapidamente a partir de então. Tratou-se de uma constatação de que as 

empresas que se conseguiram manter através da crise da Internet possuíam características 

comuns entre si, o que criou uma série de conceitos agrupados que formam o que 

chamamos Web 2.0. 

Estas regras já foram amplamente discutidas antes do aparecimento do termo, e da 

sua ampla divulgação, sob outros nomes como “infoware”, “the internet operating system” e 

“the open source paradigm shif” os quais são o resultado do cruzamento entre a 

investigação de grandes organizações trans-nacionais de grandes sucessos, como Google, 
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Yahoo, Microsoft e outras e estudiosos da Web como Tim O´Reilly, Vicente Cerf e Tim 

Berners-Lee e da consolidação do que realmente traz resultado na Internet. 

Segundo Tim O'Reilly, (um dos pressupostos do termo Web 2.0), a regra mais 

importante seria desenvolver aplicações que aproveitem os efeitos da rede para se 

tornarem tanto melhores quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência 

colectiva e a respectiva interactividade. 

Podemos de certa maneira dizer que o conceito de Web 1.0, se configurava com a 

distribuição de informação quase que num contexto behaviorista e unidireccional. O 

conceito de Web 2.0 introduz interactividade e actividades participativas nos conteúdos 

publicados na Web. Com o aparecimento de novas ferramentas, como Wikis, weblogs e 

outras, tornou possível a implementação desta nova abordagem e a implementar uma 

verdadeira abordagem construtivista. 

O'Reilly (2005) sugere algumas regras que ajudam a definir sucintamente a Web 2.0:  

O beta perpétuo - não trate o software como um artefacto, mas como um processo 

de comprometimento com seus utilizadores.  

Pequenas peças levemente unidas - abra seus dados e serviços para que sejam 

reutilizados por outros. Reutilize dados e serviços de outros sempre que possível.  

Software acima do nível de um único dispositivo - não pense em aplicativos que 

estão no cliente ou servidor, mas desenvolva aplicativos que estão no espaço entre eles.  

Lei da Conservação de Lucros, de Clayton Christensen - lembre-se de que em um 

ambiente de rede, APIs abertas e protocolos padrões vencem, mas isso não significa que a 

ideia de vantagem competitiva se vá embora.  

Dados são o novo “ Intel inside” - a mais importante entre as futuras fontes de fecho 

e vantagem competitiva serão os dados, quer seja através do aumento do retorno sobre 

dados gerados pelo utilizador, sendo dono de um nome ou através de formatos de arquivo 

proprietários.  

Na Web 2.0 os softwares funcionam pela Internet, não somente instalados no 

computador local, de forma que vários programas podem-se integrar formando uma grande 

plataforma. Por exemplo, os seus contactos do programa de e-mail podem ser usados no 

programa de agenda, ou pode criar-se um novo evento numa agenda através do programa 

de e-mail. Os programas funcionam como serviços em vez de vendê-los em pacotes. Estes 

serviços podem ser cobrados com uma mensalidade, como a sua conta de água. 
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Outro conceito da web 2.0 que interfere na programação chama-se "Beta perpétuo". 

Na web 2.0 acabaram-se os ciclos de lançamento de programas. Os programas são 

corrigidos, alterados e sempre melhorados, e o utilizador participa neste processo dando 

sugestões, reportando erros e aproveitando as melhorias constantes. Em oposição ao que 

acontece com softwares tradicionais, em janelas, com instaladores e dependentes de um 

sistema operativo, aplicativos Web podem ser actualizados de forma constante, linear e 

independente da acção do utilizador final. No caso de actualizações de segurança e 

desempenho, por exemplo, o usuário da aplicação seria imediatamente beneficiado sem 

mesmo tomar conhecimento. 

O aspecto mais importante a reter desta filosofia web no âmbito da educação, é 

abordagem aberta na utilização e divulgação de conteúdos, ou aplicações participativas, 

cujos reflexos se fazem notar mais fortemente no âmbito dos Wikis, Blogues e outras formas 

colaborativas de trabalho, estudo ou discussão. 

Durante décadas o e-learning, restringiu-se à distribuição de conteúdos de forma 

assíncrona, principalmente em formato imprimível e de forma unidireccional. 

A nova abordagem interactiva, num quadro construtivista, suportada num conjunto 

de novas ferramentas informáticas, que descrevemos mais em baixo, permitiu 

efectivamente implementar o ensino em formato on-line interactivo e bi-direccional, dando 

origem ao conceito que veio a ser denominado de e-learning 2.0. 

Porém são principalmente as técnicas síncronas on-line que viabilizam a 

interactividade e tornam possível a implementação do e-learning 3.0. 

2.3.1.5 - Do e-learning 1.0 ao e-learning 3.0 

Hoje o debate não está 

centrado nas gerações de ensino à 

distância, mas sim nas gerações de 

e-leraning. 

Na última década o conceito 

de e-learning teve uma evolução 

muito grande e converteu-se por isso 

num tema emergente, que se pode 

tipificar em três gerações. 

O que marca e distingue as 

várias gerações, são aspectos 

relacionados com, suporte ao ensino, com a existência de interactividade ou não, a 
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introdução de conteúdos multimédia, e a 

existência de actividades assíncronas e 

síncronas online.  

A evolução tecnológica, dos métodos pedagógicos bem como a aquisição de 

competências por parte dos docentes veio permitir a introdução faseada das referidas 

abordagens e consequentemente melhoria no processo de ensino e aprendizagem. 

Esta sistematização, resulta da investigação por nós desenvolvida e foi apresentada 

pela primeira vez, na conferência internacional na Argentina – Córdoba learning 2008 e em 

seguida na comunicação apresentada na conferência que participámos na Universidade de 

Izhevsk na Rússia em Novembro de 2008, (Reis, 2008 b). 

Posteriormente o tema foi submetido à apreciação e discussão com outros colegas, 

(Florentino Blázquez, Sixto Cubo, Xabier Basogain, K. Olabe) do qual resultou uma 

apresentação conjunta de uma comunicação na Universidade de Londres no “World Mobile 

Symposium” em Março de 2009, (Reis, 2008 g e Reis , 2008 h). 

Esta abordagem tem sido apresentada por nós, em várias conferências internacionais 

e debatida com especialistas internacionais, além das já referidas, tendo merecido um 

generalizado consenso dos quais destacamos:  

Universidade do País Basco – El futuro del e-learning en la Universidad – Novembro 

de 2010, (Reis 2010 u). 

Universidade de Uppsala – Implementing virtual classsrooms – Novembro 2010, (Reis 

2010 ac).  

Universidade de Katowice – Polónia – e-learning the e-volution – Outubro de 2010 

(Reis 2010 t). 

Universidade de Caracas – Venezuela – De el e-learning 1.0 a el e-learning 3.0 – 

Setembro de 2010, (Reis 2010 aa) 

Apresentação virtual de “UEX estudo de caso” – Universidade de Helsínquia Finlândia 

– Agosto de 2010. 

UAB – Universidade Autónoma de Barcelona – Expo didáctica - Março de 2010, (Reis 

2010 ad) 

Universidade de Jönköping - Suécia - Sobre o uso de salas de aula virtuais - Março 

2010, (Reis 2010 ac).  

Figura 39 - Novo modelo de ensino no contexto e-learning 3.0 
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OLC&W 2009 – Ciclo de debates online em “Online Learning Conference & 

Workshop” durante o ano de 2009, (Reis 2009j). 

Creative Learning confernce – Lisboa Novembro de 2009 (Reis 2010 j).  

Jornadas DIM (Didactica y 

Multimedia) – Universidade Autónoma de 

Barcelona Setembro 2009,  

Jorevir 2009 Conference – 

Universidad Pompeu Fabra - Barcelona - 

Setembro 2009, (Reis 2009 o).   

Moodlemoot Euskadi – Universidade 

do Pais Basco - 2009 Maio, (Reis 2009 c).   

Futuralia – Conferencia de educação 

- Universidade do Minho – Dezembro de 2008 

Dverse 2008 – Inn Holland University – Março de 2008 (10) 

Igualmente encontam-se 

disponíveis  mais de 50 videos didácticos, 

de nossa produção, disponíveis no 

youtube, que já têm mais de 52.000 

visualizações.  (Reis 2011 ah).  

Primeira geração 2000 - O e-

learning (1.0) configurou-se, como uma 

actividade predominantemente exercida 

em auto-estudo online, onde os conteúdos 

eram distribuídos em documentos escritos 

(pdf ou html) e os alunos tinham que se 

submeter a um exame final, dum modo 

geral presencial. Este formato veio a configurar-se com o conceito de e-learning 1.0 (2000). 

Muito cedo se começou a aperceber da insuficiência, sob o ponto de vista 

pedagógico do método usado e a evidenciar-se a necessidade de uma forma que integrasse 

actividades presenciais complementares dos processos desenvolvidos à distância. Esta forma 

                                                 

10
 O acesso ao repositório dos vídeos das conferencias referidas, está disponível em: 

http://thegraal.ccems.pt/course/view.php?id=51  

Figura 40 - Gerações de e-learning 1.0 

http://thegraal.ccems.pt/course/view.php?id=51
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vem a denominar-se b-learning. Cuja origem do termo vem da palavra anglosaxónica 

“blended” o que passou também a chamar-se formato misto. 

Segunda Geração (2004) – E-learning 2.0   

Estamos portanto num momento de transição para uma nova geração que assume 

forma com as observações de Stephen Downes e O´Reilly (2004), sobre a Web 2.0. 

Stephen Downes, (2004) interroga-se sobre a falta de interactividade na utilização da 

Web e outros aspectos relacionados com 

uma web mais viva mais dinâmica. Lança 

assim a temática da web 2.0 com repercussões óbvias na área do ensino. 

Surge a apresentação de formas de interactividade assíncrona e a introdução de conteúdos em 

formato multimédia. 

Na realidade os avanços tecnológicos permitiam já nesta época, a utilização de 

instrumentos interactivos em ambiente educativo. Nomeadamente aluno-conteúdo, aluno-

formador e aluno-aluno. Estes tipos de actividades passam a efectuar-se através de 

ferramentas como, fóruns, chats, wikis que de uma maneira geral são realizadas de forma 

assíncrona. No entanto raras eram as ferramentas que permitiam interactividade “many to 

many” e as que se encontravam disponíveis exigiam larguras de banda a custos muito 

elevados e portanto, não compatíveis com a educação, o que inibia trabalhos em grupo ou o 

funcionamento de aulas virtuais. 

Podemos afirmar que aqui se verificam actividades bi-direccionais, mas assíncronas. 

(Stephen Downs 2005, 2007, 2009 y Tim O´Reilly 2005); 

As principais formas de distribuição de conteúdos e interactividade assíncrona eram: 

Foruns; Podcasts; Jogos Pedagógicos (learning by playing); Wikis; Weblogs; Webquests; 

Webquizes; Webtours; M-learning 

Terceira Geração - e-learning 3.0 (2006)  

O tema continua em debate e a evolução tecnológica, tanto ao nível das ferramentas 

de distribuição de conteúdos como das ferramentas de comunicação, aliada à significativa 

diminuição de custos da largura de banda, leva a que em 2007 Stephen Downes, volte a 

lançar mais uma “reflexão visionária” lançando uma nova temática a da web 3.0.  

Figura 41 - Gerações de e-learning 2.0 
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Desta feita releva-se a importância da web ser mais efectiva em termos de busca e 

resposta a temas concretos dos seus utilizadores e uma nova semântica.  

O “visionarismo” 

abstracto do conseito de Web 

3.0, só com boa vontade se 

enquadra na área das ciências 

da educação, porém estão 

criadas novas condições de 

trabalho no ambiente 

educativo. 

Em simultâneo com os 

aspectos tecnológicos 

referidos, a crescente 

disponibilidade de LMS 

(plataformas de distribuição 

de cursos) a custos bastante reduzidos ou em ”Open Source”, veio concretizar a 

possibilidade de implementar eficazmente métodos de tutoria online, com actividades de e-

meeting (many to many), salas de aula virtuais, bem como métodos de avaliação formativa, 

tanto ao ensino à distância como de apoio à sala de aula.  

Todos os dias novas ferramentas são disponibilizadas para dar mais um passo na 

melhoria da qualidade do ensino.  

Agora, ferramentas de comunicação em tempo real permitem que a interactividade 

áudio e vídeo possam ser realizadas e a sala de aula assuma um formato verdadeiramente 

virtual assente na comunicação e interactividade. Sem “ruído” ou perca de qualidade 

Estamos perante um novo desafio no uso de e-learning que, para além do ensino à 

distância, também em ambientes presenciais e em todos os níveis de ensino oferece mais 

eficácia e motivação para formadores e formandos.  

O e-learning quer se chame, ensino online, TIC, ensino assistido por computador, ou 

o quer que seja, é hoje um instrumento sem o qual não se pode trabalhar a qualquer nível 

de ensino. 

Porém um novo paradigma emerge e que consiste não só no uso de novas 

tecnologias mas também na configuração de novos aplicativos que emergiram do 

aparecimento de uma panóplia vasta de tecnologias e se tornam imprescindíveis para um 

adequado funcionamento tecnológico. 

Figura 42 - Gerações de e-learning 3.0 
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As ferramentas de ensino aprendizagem tornam-se assim mais eficazes e mais 

exigentes tanto para formadores como para formandos. 

Hoje portanto, podemos dizer que vivenciamos uma nova geração de e-learning; O e-

learning 3.0, emerge da corrente Conectivista de George Siemens (2005), do advento de 

mobilidade, a consolidação dos conteúdos multimédia e ainda da insatisfação quanto aos 

resultados obtidos, no ensino à distância. 

Mas um dos aspectos que mais se evidencia no e-learning 3.0 é o recurso a 

interactividade síncrona, no contexto da sala de aula virtual e cujo processo podemos 

caracterizar nos seguintes aspectos: 

 O uso de novas tecnodologias, suportadas em novas metodologias; 

 O uso generalizado de plataformas que permitem a distribuição de conteúdos on-

line de forma assíncrona, tanto para ambientes presenciais como à distância. 

 Apoio através de tutoria on-line, com actividades interactivas síncronas, áudio e 

vídeo, para todos os tipos de cursos e todos os níveis de ensino. 

 Actividades de avaliação formativa contínua com suporte on-line. 

 Tendo igualmente o conceito de ensino misto evoluído de presencial versus à 

distância, para assíncrono e síncrono, onde o síncrono integra as vertentes 

presenciais e online, na medida em que os recursos tecnológicos, já o permitem 

fazer com toda a qualidade. 

Podemos dizer que as principais técnicas síncronas utilizadas neste âmbito são: E-

meeting e salas de aulas virtuais; Webcast – web vídeo difusão; E-round tables; E-

workshops; Chat; “Conference calls” 

Hart (2008) identifica as três gerações de e-learning e associa-as com os termos 

oriundos da WEB 1.0, 2.0 e 3.0, ratificando assim a associação de e-learning 1.0 a conteúdos 

online unidireccionais, e a geração de e-learning 2.0 a conteúdos desenvolvidos pelo 

utilizador, com importante vertente interactiva e multimédia, num contexto de 

aprendizagem colaborativa e em redes sociais.  

O e-learning 3.0 emerge das gerações anteriores, pela possibilidade de utilizar as 

potencialidades de novas tecnologias em contexto síncrono, nomeadamente o uso de salas 

de aula virtuais entre pares.   

Basogain X. (2009) refere que: “o conceito formulado por Reis A. (2009).distingue-se 

da Web 3.0 de Stephen Downs, na medida em que lhe introduz uma abordagem num 

contexto de novas metodologias pedagógicas. Em que a nova geração de e-learning integra 
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um conjunto de instrumentos didácticos que podem ser indiferentemente usadas para apoio 

ao ensino presencial ou à distância”.  

Em síntese podemos sistematizar no quadro seguinte alguns aspectos das três 

gerações de e-learning tipificadas: 

Tabela 7 - Quadro comparativo de gerações de e-learning 

 Distribuição 

Assíncrona 

de conteúdos  

b-learning 

Presencial e 

distância 

Interactividade b-Learning 

Assíncrono / 

síncrono 

Multimédia 

Assíncrona Síncrona 

e-Learning 1.0 S N N N N N 

e-Learning 2.0 S S S N N S 

e-Learning 3.0 S S S S S S 

Um aspecto importante que vale a pena evidenciar, é o que resulta do facto de os 

vários passos verificados na evolução do processo de evolução das sucessivas gerações de e-

learning, não resultaram na eliminação dos métodos e técnicas de cada geração anterior, 

antes porem foram acrescentadas valências aos perfis de cada uma das gerações no sentido 

de as enriquecer e as completar em termos didácticos e pedagógicos. 

2.4 – Salas de aula e ambientes virtuais de aprendizagem  

Hoje existe um conjunto de ferramentas de comunicação online disponíveis, tanto de 

acesso livre como proprietário a custos acessíveis que permitem desenvolver trabalho 

colaborativo, sendo as mais representativas as seguintes: 
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Tabela 8 - Sistemas de comunicação síncrona 

 

Fonte: How to Use Social Software in Higher Education a handbook from the iCamp 

project, 2008 Dec, Kieslinger at al. 

Tornou-se no entanto um passo importante, na comunicação e permite desenvolver 

os primeiros passos em actividades colaborativas remotas.  

Também não se afigura fácil, uma classificação que permita hierarquizar as referidas 

ferramentas, dado que pressupunha uma pré-definição de critérios que permitissem a 

realização desta tarefa. Acontece ainda que na generalidade estas apresentam 

características muito semelhantes o que torna difícil distingui-las com detalhe. 

Embora estas ferramentas de comunicação sejam elementos embrionários para 

facilitar tutoria online, não poderão ser usadas plenamente como salas de aula virtuais 

dadas as suas limitações técnicas e funcionais. 

Embora estas ferramentas sejam em alguns casos complementadas por outras 

aplicações além do chat escrito ou com áudio e vídeo, a comunicação desenvolve-se em 

formato um para um, ou com um número reduzido de utilizadores, que inibe um 

funcionamento eficaz de actividades de tutória online, ou trabalho colaborativo de grupo. 

Em termos de ambientes virtuais de aprendizagem evidenciam-se dois formatos:  

- As salas de aula virtuais; 

- Os ambientes virtuais de aprendizagem. 
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Em relação aos quais vamos apresentar as principais características. 

Salas de aula virtuais  

Quando entramos num campo mais especializados, verificamos que encontramos 

dois grandes grupos de equipamentos de vídeo-conferência complementados por outras 

ferramentas de apresentação e partilha de ecrã e conteúdos, vulgarmente denominados por 

salas de aula virtuais:  

1) Baseado em equipamento específico ou pesado;  

2) Baseado em diferentes aplicações de software e PC. 

Ficou claro que a implementação de modelos de e-learning baseados em perfis 3.0, 

(interactividade síncrona), implicam comunicação síncrona, que só poderemos obter com o 

recurso a ambientes virtuais de aprendizagem em contexto que integram estas 

funcionalidades, isto é as salas de aula virtuais. 

No projecto de tese que desenvolvemos, um dos aspectos da investigação foi a 

análise e comparação dos diferentes perfis de sala de aula virtual, com o objectivo de 

caracterizar e comparar a sua funcionalidade técnica e pedagógica. 

Além da análise sob o ponto de vista pedagógico, foi nosso objectivo identificar as 

salas de aula virtuais mais representativas no mercado, caracterizar o seu perfil tecnológico 

e funcionalidades, para em seguida fazer o seu alinhamento sob o ponto de vista didáctico. 

Hoje (2010) existem metodologias e tecnologias que permitem realizar actividades de 

tutoria e trabalho colaborativo num novo modelo educativo. 

A interactividade síncrona complementa as actividades assíncronas distribuídas nas 

plataformas (LMS) actuais e disponíveis na generalidade dos nossos cursos online e 

constituem um instrumento mais no sentido da interactividade 3.0, onde correm outras 

aplicações interactivas e das quais destacamos outros mundos virtuais 3D de multi-utilizador 

(Mancini, 2007), (Iribas, 2007), (Muvenation (2008). 

Salas de aula virtuais - Tecnologias de interactividade Síncrona 

Centrando-nos em actividades de tutoria e trabalho colaborativo, constatamos que 

existem múltiplas e variadas ferramentas que facilitam a interactividade em educação, 

embora com diferentes níveis de qualidade e satisfação por parte do utilizador. Neste 

contexto apresentamos ferramentas que são mais relevantes e de frequente utilização no 

mercado. Sem que tenhamos o objectivo de ser exaustivos, tanto em termos de listagem 

integrando a maior diversidade de critérios, tipo de instalação (local ou remoto), o preço ou 
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tipo de licenciamento (proprietária ou “open”), capacidade de alojar audiência ou ainda a 

respectiva qualidade das suas ferramentas quer sejam áudio, vídeo ou apresentação de 

diapositivos e outras. 

Existem dois grandes grupos de equipamentos de vídeo-conferência: 1) os que são 

suportados por equipamentos específicos de hardware; 2) Os suportados por PC e software. 

Embora nesta investigação que fizemos tenhamos tratado em profundidade as várias 

alternativas de soluções baseadas em PC e software, fizemos também a comparação 

genérica entre equipamentos baseados em Hardware e PC. 

As aplicações baseadas em software integram duma maneira geral, áudio, vídeo, 

chat, ecrã para apresentação de diapositivos, partilha de ecrã e controlo remoto e mais 

algumas possíveis funcionalidades dependendo de cada aplicação. A qualidade e fiabilidade 

das várias ferramentas disponíveis varia, bem como a necessidade de maior ou menor 

largura de banda. 

A sala de aula Marratech, que usamos desde 2002, é uma solução proprietária com 

base em software, que permite a participantes remotos interagir e colaborar entre si. 

Integra áudio, vídeo, quadro para apresentações, chat, partilha de ecrã e ficheiros. 

Outras aplicações como Adobe Connect, Elluminate, Saaba, Dim Dim Live learn, Open 

meetings, Wiziq e outras permitem desenvolver actividades semelhantes com, algumas 

variações de qualidade, que marcam a diferença e podem ter implicações relevantes em 

termos do nível de boas práticas a desenvolver. 

No curso de “Redes Neuronales Artificiales y sus Aplicaciones” (OpenCourseware-

EHU), Xabier Basogain (2008) – Escuela Superior de Ingeniería 

UPV-EHU, desenvolveram-se sessões de tutoria mista através da plataforma WIZIQ que se 

apresenta nas figuras seguintes. 

 

 

 

Figura 43 - Clase presencial interactiva online em  WiZiQ 
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Figura 44 - Tutoría online  síncrona 

basada en WiZiQ 

 

Para dar resposta ao trabalho realizado com alunos, foram desenvolvidas e 

formatados por nós, vários ambientes virtuais síncronos interactivos de aprendizagem que 

passamos a descrever: 

Resultados dos Desenvolvimento de ferramentas de suporte à tutoria online  

Ao sermos confrontados com a necessidade de acesso a ferramentas de comunicação 

que permitam um exercício efectivo de tutoria online, fomos forçados a proceder a um 

plano de desenvolvimento de algumas ferramentas. As ferramentas desenvolvidas 

encontram disponíveis na plataforma www.thegraal.net e têm estado a ser utilizadas em 

ambiente educativo, tanto no apoio ao ensino presencial como à distância.  

Permitem um relacionamento abrangente tanto no âmbito de cursos que temos 

ministrado, como na realização de projectos mais abrangentes e inter-culturais. 

Passemos então à análise de cada uma das ferramentas. 

Sistema de “help desk” audio e vídeo e quadro digital, para tutoría online 

Caracterização 

Esta ferramenta foi configurada para dar resposta ao trabalho do tutor, em ambiente 

online.  

Acesso 

Permite ao tutor agendar assistência personalizada a alunos, em ambiente online.  

Dentro de um horário definido, quando alguém entra na sala virtual, o tutor é 

alertado no seu computador por um alarme sonoro, que lhe indica que está alguém em 

linha. Neste caso o tutor, activa o sistema e faz o atendimento. Esta ferramenta encontra-se 

disponível na plataforma www.Thegraal.net , no ambiente externo. 

http://www.thegraal.net/
http://www.thegraal.net/
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Funcionalidades 

O tutor e o aluno dispõem além das ferramentas de áudio, vídeo e chat escrito e um 

quadro interactivo digital, onde o tutor pode apresentar diapositivos ou filmes. Além disso 

dispõe de um conjunto de ferramentas de escrita e pode ser desenhado por cima ou 

inseridos textos para fins didácticos convenientes.  

A página tem o seguinte aspecto: 

 

Figura 45 – Sala de “help desk” audio e vídeo 

Está orientada para a área da educação e é uma ferramenta que permite o diálogo 

em tempo real e a utilização de quadro virtual. Apresenta a vantagem de dispor de quadro 

digital, que algumas ferramentas existentes, como o SKype ou Messenger não integram. 

Um estúdio fixo para vídeo na WEB, assim como um respectivo auditório 

Caracterização 

Esta ferramenta foi configurada para permitir realizar webcast, ou conferências na 

web. Funciona em ambiente Windows media player, e permite a difusão de comunicações 

para toda a web. É configurável em termos da largura de banda a utilizar pelo destinatário 

final. Recomenda-se que não seja utilizada se não se dispuser de uma largura de banda igual 

ou superior a 120 kbs, o que requer que se disponha de um perfil mínimo de banda larga. 

Acesso 
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O acesso é feito através de uma página web devidamente configurada e que integre 

os códigos adequados para o efeito. O utilizador apenas tem que ter instalado na sua 

máquina o Windows Media Player e deve ser visualizado de preferência em ambiente 

Internet Explorer. A largura de banda necessária para o emissor, deve ser calculada em 

função do número estimado de utilizadores e do perfil de qualidade e dimensão da imagem 

a transmitir. 

Funcionalidades 

O auditório integra um ecrã onde se faz a publicação do vídeo e o receptor deve 

dispor de placa de som e colunas ligadas ao seu computador. O auditório integra uma sala 

de chat onde os participantes poderão colocar questões por escrito à mesa, permitindo 

assim actividades interactivas entre o auditório e a mesa. 

A captura pode ser feita por uma simples webcam ou a imagem pode ser 

devidamente tratada e editada através de estúdio de produção e realização mais ou menos 

sofisticado em função das características do trabalho a realizar. 

Estão disponíveis alguns botões na parte lateral da página onde, os participantes 

podem aceder aos documentos da sessão: como comunicações ou outros documentos de 

apoio. Ainda existe um help que responde a questões básicas e um botão que pode ser 

aplicado e muda para outro auditório onde é possível a interactividade áudio e vídeo com o 

auditório.  

A página tem o seguinte aspecto: 
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Figura 46 - Estúdio fixo para vídeo na WEB 

Estúdio móvel para televisão online 

Este tipo de estúdio,  pode ser utilizado de qualquer parte em que se pretende emitir, 

desde que haja ligação à Internet. 

Caracterização 

Esta ferramenta foi configurada para permitir realizar webcast, ou conferências na 

web. Funciona em ambiente Adobe / Macromedia, Marratech Elluminate ou qualquer outra 

platafoma, e permite a difusão de comunicações para toda a web. É configurável em termos 

da largura de banda a utilizar pelo destinatário final. Recomenda-se que não seja utilizada se 

não se dispuser de uma largura de banda igual ou superior a 200 kbs, o que requer que se 

disponha de um perfil mínimo de banda larga. 

Acesso 

O acesso é feito através de uma página web devidamente configurada e que integre 

os códigos adequados para o efeito. O utilizador apenas tem que ter instalado na sua 
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máquina o Flash Player, ou WM player (conforme o caso da ferramenta usada para vídeo-

difusão) e deve ser visualizado de preferência em ambiente Internet Explorer. A largura de 

banda necessária para o emissor, deve ser calculada em função do número estimado de 

utilizadores e do perfil de qualidade e dimensão da imagem a transmitir. 

Funcionalidades 

O auditório integra um ecrã onde se faz a publicação do vídeo e o receptor deve 

dispor de placa de som e colunas ligadas ao seu computador. O auditório integra uma sala 

de chat, onde os participantes deverão inscrever-se em (1) poderão colocar questões por 

escrito à mesa em (2), permitindo assim actividades interactivas entre o auditório e a mesa. 

A imagem pode ser devidamente tratada e editada através de estúdio de produção e 

realização, mais ou menos sofisticado, em função das características do trabalho a realizar. 

Este estúdio permite difundir directamente para a Web ou fazer a sua ligação ao 

estúdio fixo e o sinal ser misturado ou trabalhado e daí ser re-difundido para a Web.  

A captura pode ser feita por uma simples webcam, ou a imagem pode ser produzida 

em estúdio com os recursos que forem achados convenientes. 

O auditório tem o seguinte aspecto:  

 

Figura 47 - Estúdio móvel para televisão online 
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Auditório para conferências interactivas na web 

Caracterização 

Esta ferramenta foi configurada para permitir realizar webcast, ou conferências na 

web com participação activa áudio e vídeo de todos os membros do auditório onde quer que 

se encontrem desde que disponham de webcam e auriculares com micro. Funciona em 

ambiente Adobe / Macromedia, e permite a difusão de comunicações para toda a web. 

Recomenda-se que não seja utilizada se não se dispuser de uma largura de banda igual ou 

superior a 200 kbs, o que requer que se disponha de um perfil mínimo de banda larga. 

Acesso 

O acesso é feito através de uma página web devidamente configurada e que integre 

os códigos adequados para o efeito. O utilizador apenas tem que ter instalado na sua maquia 

o flash player ou WM player e deve ser visualizado de preferência em ambiente Internet 

Explorer. A largura de banda necessária para o emissor, deve ser calculada em função do 

número estimado de utilizadores e do perfil de qualidade e dimensão da imagem a 

transmitir. 

Após a abertura do auditório, o participante deve registar o seu nome e país para ter 

acesso à sessão. 

Funcionalidades 

O auditório integra um ecrã onde se faz a publicação do vídeo e o participante deve 

dispor de placa de som e colunas ligadas ao seu computador. Do auditório, os participantes 

podem pedir a palavra para o fazer em formato áudio e vídeo, integra ainda uma sala de 

chat (controlada) onde os participantes poderão colocar questões por escrito à mesa, 

permitindo assim actividades interactivas entre o auditório e a mesa. 

Este estúdio permite difundir directamente para a Web ou fazer a sua ligação ao 

estúdio fixo e o sinal ser misturado ou trabalhado e daí ser re-difundido para a Web.  

O auditório tem o seguinte aspecto: 
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Figura 48 - Auditório para conferências interactivas na web 

O facilitador 

aparece na parte 

superior e os 

participantes vão 

surgindo na parte 

inferior na medida 

em que lhes é dada a 

palavra, rodando 

assim a sua imagem 

conforme vão 

pedindo a palavra e 

esta lhe é concedida 

pelo facilitador.   

Do estúdio que controla a sessão, (ver imagem seguinte), o facilitador responde às 

questões que são postas por escrito no chat e controla a quem deve ser dada a palavra 

quando pedida. Compete ao facilitador dar e retirar a palavra e gerir a sessão. 

Do lado do estúdio, como pode ser observado existe mais uma janela de permissões 

de intervenção e outra onde se exibem os nomes de todos os participantes. Este auditório 

permite ainda a realização de mesas redondas e difusão na web, em conjunto com o 

auditório fixo.   

O estúdio tem o seguinte aspecto: 

 

Figura 49 - Auditório para conferências interactivas na web (2) 

P
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Aula interactiva à distância, áudio vídeo e quadro interactivo digital. Para 

uso em sala presencial e virtual 

Este ambiente foi desenvolvido para dar resposta a situações mistas: 

a) Aula dada presencialmente e simultaneamente à distância; 

Caracterização 

Esta ferramenta foi configurada para permitir realizar aulas na web com participação 

activa áudio e vídeo de todos os membros da sala onde quer que se encontrem desde que 

disponham de webcam e auriculares com micro. Funciona em ambiente Adobe / 

Macromedia, ou Skype e permite a difusão de comunicações para toda a web. Recomenda-

se que não seja utilizada se não se dispuser de uma largura de banda igual ou superior a 200 

kbs, o que requer que se disponha de um perfil mínimo de banda larga. 

Acesso 

O acesso é feito através de uma página web devidamente configurada e que integre 

os códigos adequados para o efeito, ou pode ser integrada num LMS. O utilizador apenas 

tem que ter instalado no seu PC o flash player. A largura de banda necessária para o emissor, 

deve ser calculada em função do número estimado de utilizadores e do perfil de qualidade e 

dimensão da imagem a transmitir. 

Funcionalidades 

O auditório integra dois pequenos ecrãs de vídeo, um onde está permanentemente o 

facilitador e outro onde se vão alternando os alunos que participam activamente na sessão. 

Os participantes devem dispor de placa de som e colunas ligadas ao seu computador, além 

de webcam e auriculares com micro. Do lado da sala, os participantes podem pedir a 

palavra. Para o fazer em formato áudio e vídeo, devem clicar no botão pedir para intervir 

“would you like to speak – Click here”.  

Integra ainda uma sala de chat (controlada) onde os participantes poderão colocar 

questões por escrito à mesa, permitindo assim actividades interactivas entre os alunos e o 

facilitador, ou entre alunos. 

Este ambiente integra ainda um quadro digital com todas as suas funcionalidades.  

Para o funcionamento deste ambiente é necessário o uso de software específico (que 

desenvolvemos) e de um quadro interactivo que permite a difusão a distância. Para o efeito 

usámos o quadro interactivo de marca “E-beam”, que permite a difusão à distância e integra 
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um conjunto de ferramentas de animação do próprio quadro. O número de participantes 

pode ser o equivalente ao de um auditório (30 a 100 participantes). 

Colocam-se as duas páginas em simultâneo no ecrã (comunicação áudio e vídeo e 

quadro digital). 

Neste ambiente o facilitador pode dar a sua aula presencial e simultaneamente 

difundi-la na web, com participação interactiva dos alunos. 

 

 

Figura 50 - Aula interactiva digital para actividademista 

b) Aula apresentada somente à distância. 

Este ambiente é muito semelhante ao anterior, porém neste caso o facilitador está só 

em contacto com os seus alunos em ambiente virtual. Pode no entanto usar todas as 

ferramentas que dispõe numa sala de aula para comunicar, isto é, comunicação verbal, 

comunicação gestual e o uso de apresentações em quadro com interactividade, interrogar os 

alunos e promover actividades interactivas inter-alunos. No fundo o facilitador está em 

frente ao seu computador, com uma webcam e auriculares, a dar a sua aula e a fazer correr 

as suas apresentações no ecrã digital, podendo dar a oportunidade aos seus alunos de 

participar, embora estando à distância.  
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Pinto - PT 
Paulo 

Pinto - PT 
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Figura 51 - Aula interactiva à distância, áudio vídeo e quadro  

Num outro nível podemos encontrar uma aplicação candidata para desenvolver 

actividades de tutoria síncrona que é o Skype (2009). 

É um software gratuito que integra “conference calls” de multi-utilizdor de áudio e 

chat com um máximo de 10 por sessão.  

Apresenta ainda um extenso número de aplicações complementares, desenvolvidas 

por terceiros, das quais destacamos: TalkAndWrite; Tutoring tool; WhiteBoardMeeting; e 

Yugma.  

Oferecem-nos a possibilidade de desenvolver actividades colaborativas multi-

utilizador. A versão skype 5.0 permite ainda partilhar ecrã, mas com um número limitado de 

participantes, o que reduz e condiciona as possibilidades do seu uso em tutora plena. 

Uma outra solução complementar pode ser obtida com soluções que integrem várias 

aplicações como skype mais “BeamYourScreen”, que nos permite com facilidade 

desenvolver actividades de tutoria de grupo com áudio chat e partilha de ecrã. 

Paulo 

Pinto - PT 
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A tecnologia está a oferecer-nos todos os dias novos recursos e meios tecnológicos, 

faltará certamente é o necessário enquadramento metodológico e a adequação para a sua 

utilização. Basogain (2009). 

As experiências de interactividades síncronas, baseadas em vídeo e áudio, usadas na 

distribuição de vários cursos foram muito satisfatórias e gratificantes, tanto para alunos 

como para professores, Basogain (2009). De entre os factores que influíram nestes 

resultados destacamos: 

1. Fácil e intuitiva utilização de ferramentas interactivas; etodologia pró-activa 

na participação dos alunos;  

2. Comunicação directa multicanal;  

3. Mecanismos colaborativos participativos. 

Justifica portanto realizar um estudo mais profundo destes temas, que incluam as 

respectivas tecnologias de suporte e as metodologias adequadas para a implementação das 

competências necessárias, que os docentes devem adquirir para facilitar ensino de 

qualidade.  

Os mundos virtuais e ambientes 3D e MUVES 

Um novo desafio que oferece a tecnologia, ao serviço da educação consiste na 

utilização de (RV) Realidade Virtual e (RA) Realidade Aumentada em processos de ensino e 

aprendizagem. 

Estas tecnologias aplicam-se pela sua capacidade de imersão nos respectivos 

contextos, permitindo a visualização dos ambientes em que as actividades se desenvolvem, 

envolvendo e absorvendo o aprendiz no processo, (Montserrat 2007).  

Os mundos virtuais e ambientes 3D oferecem a possibilidade de poderem integrar 

vários utilizadores no mesmo espaço comum e desenvolver de forma autónoma, mas 

colaborativa actividades em ambientes remotos, permitindo assim actividades de tutoria, 

avaliação formativa ou “role playing”. 

De facto o seu maior potencial, nestas novas formas de comunicação, resulta na 

capacidade de ligar e relacionar utilizadores em ambientes 3D específicos para actividades 

educativas.   

Hoje os docentes usam uma plataforma (LMS), Moodle ou outra, para disponibilizar 

os cursos à distância recorrendo já alguns a recursos de webconference para tutoria online e 

realização de trabalhos colaborativos (Montserrat 2007) estando no entanto conscientes 
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que novos desafios se colocam, quanto ao possível potencial do uso de ambientes 3D em 

educação. 

Igualmente tivemos já oportunidade de testar o uso de ambientes 3D e MUVES em 

ambientes educativos, em relação aos quais encontrámos pontos fortes e fracos. 

Segundo a definição de MUVE – Multi-User Virtual Environments, a definição de salas 

de aula virtuais, permite o acesso a múltiplos utilizadores em formato multi-mudal e de 

forma simultânea em relação ao seguinte:  

 Acesso a ambientes virtuais: 

 Inter-actuar com objectos 3D; 

 Representação do participante através de “avatares”; 

 Comunicar-se com outros participantes; 

 Participar em experiências, com outros participantes, em simulação de 

problemas, actividades de “role playing”, ou simulações de casos da vida real. 

Hoje existem disponíveis, várias plataformas MUVEs sendo provavelmente as mais 

conhecidas, o “Second Life”, embora o seu âmbito seja marcadamente orientado para jogos 

e actividades sociais, das quais destacamos ainda: 

OpenSim, Sun Microsystems MPK20, World of Warcraft, Eve Online, Club Penguin, 

WhyVille, Gaia, WebKinz, Neopets, HabboHotel, There, Kaneva, Stardoll, PixieHollow, Virtual 

MTV, BarbieGirls, Small worlds, Home, Lego, Vizwoz, Twinity, Meez and HiPiHi, y Active 

Worlds.  

Um estudo detalhado sobre o estado actual dos mundos virtuais, foi realizado pela K 

Zero (2009) que é uma das empresas líder na dinâmica de marketing dos mundos virtuais. A 

figura seguinte mostra as respectivas plataformas bem como a sua classificação segundo o 

sector a que se encontra dirigida. 
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Figura 52 - Ambientes virtuais 3D por sectores de actividade 

São poucas as plataformas MUVE que nascem dirigidas para a educação como River 

City Project e Educacional Virtual Environment (EVE). No entanto algumas tem vindo a 

alterar a sua estratégia de marketing passando a dedicar ou ajustar a sua estratégia para o 

sector educativo como o próprio Second Life e Active Worlds. Verifica-se o desenvolvimento 

e ajustamento de ferramentas mais ajustadas para a educação, com auditórios e salas de 

aula, assim como actividades de marketing específicas através de acções de marketing, 

como conferências virtuais e workshops. 

2.5 – Dimensão metodológica. Contextos síncronos e assíncronos 

Neste capítulo vamos analisar, como é que as actividades interactivas síncronas 

(aulas virtuais, em espanhol “classes virtuales”) são tratadas no quadro teórico do ensino e 

aprendizagem.  

A teoria do ensino e a da aprendizagem são como duas facetas da mesma realidade, 

em que o resultado final é expresso na aquisição de conhecimentos por parte do aluno. No 

entanto embora esteja intimamente ligada à teoria ID, do curriculum e do processo, existem 

contornos que as separam e distinguem. 

Segundo Reigeluth (1999) esta separação é nítida quando caracterizamos o objecto 

de cada uma: 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

105 

Tabela 9 - Aspectos da teoria ID 

Teorias Objecto 

Teoria da aprendizagem   Como ocorre a aprendizagem 

Teoria ID Como ensinar 

Curriculum O que ensinar 

Processo ID 

 

Planeamento e desenvolvimento 

da instrução 

 

Para o nosso estudo, tem especial interesse verificar em que medida é que o quadro 

teórico existente, trata as actividades interactivas síncronas em ambiente online.  

Interessa-nos portanto analisar aspectos relacionados com a teoria da aprendizagem, 

a teoria ID, e o processo ID bem como respectivos modelos e taxionomias. Não cabendo 

portanto nesta investigação caracterizar o que ensinar, isto é, teoria do curriculum.  

Lima (2003), distingue os conteúdos que desenvolvemos a seguir, como afectos ao 

âmbito de cada uma das teorias como referimos no quadro seguinte: 

Tabela 10 - Teorias do ensino e aprendizagem e respectivos conteúdos 

Teorias Conteúdo 

Teoria da aprendizagem   Behaviorismo 

Cognitivismo 

Construtivismo 

Teoria ID Objectivos de instrução 

Taxionomia de Bloom 

Taxionomia de Gagné 

Taxionomia de Reigeluth e Moor 

Modelos para a estruturação de 

conteúdos 
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Modelos para planeamento e 

desenvolvimento de e-conteúdos 

Desenho de interface de e-

conteúdos 

Processo ID 

 

Forma de usar a teoria ID 

   

O que iremos analisar sinteticamente nos pontos seguintes, consiste em caracterizar 

cada uma das teorias referidas e relacioná-las com actividades síncronas de ensino em 

ambiente online. 

O ensino online, exige que um docente para além de dominar adequadamente uma 

área científica específica, que tenha competências em novas tecnologias e novas 

metodologias pedagógicas, que são suportados quatro outros pilares mestres: 

 O domínio de novas tecnologias, de novas metodologias da aprendizagem e 

do ensino 

 O domínio de produção e utilização de e-Conteúdos em formatos multimédia 

 Tutoria online 

 Avaliação formativa online 

A formação especializada de professores nesta área não é só uma necessidade 

importante como urgente. Sem ela, não só não será possível a efectivação de ensino de 

qualidade, quer ele seja presencial como à distância.  

Com o desconhecimento da utilização de TIC e metodologias adequadas acontece 

que igualmente, o ensino presencial perde uma das suas mais importantes ferramentas de 

apoio e suporte para a melhoria de performance e qualidade. Por outro lado, sem o seu uso 

o ensino não presencial é impraticável, ou rapidamente aparecem as justificações, por parte 

dos que não dominam as necessárias tecnologias e metodologias, de que o ensino não 

presencial “tem insuficiências”.  

Esta tornou-se uma área importante de procura em novas competências para os 

docentes e formadores, e tenderá a ser cada vez mais intensa no futuro próximo, 

constituindo uma mais-valia para aqueles que dominarem a utilização destes recursos. 
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Todo o conjunto de novas tecnologias fizeram despertar para a necessidade de novos 

métodos pedagógicos adequados, à sua correcta implementação. O uso de novas 

tecnologias desenquadrado de métodos específicos, pode resultar até por vezes em 

actividades visualmente interessantes, mas sem valor pedagógico e que não sejam mais que 

“ruído tecnológico”, e por isso não representem mais que uma forma de dificultar o 

processo de ensino e de aprendizagem. 

Benito (2009) Os conteúdos em formato multimédia, são instrumentos que poderão 

representar uma mais-valia, em todo o processo, em especial se tivermos em linha de conta 

os diferentes “learning styles” e consequentemente a importância que eles podem 

representar para a aprendizagem, de alunos cujo perfil seja eminentemente visual e 

auditivo.  

Siemens (2010), subsiste porém uma questão: até que ponto devem ir as 

competências dos docentes, neste campo? Se devem dominar bem a sua utilização ou 

devem ir também ao domínio da técnica de produzir os mesmos conteúdos? Esta temática é 

importante, mas ainda não se verifica consenso científico neste campo, embora a tendência 

aponte no sentido de que o professor deva ser um especialista na sua utilização generalizada 

e não necessariamente na sua feitura. 

Azevedo (2009), o recurso a métodos de tutoria online, tanto para o ensino à 

distância no seu formato puro, como para apoio ao ensino presencial, tornou-se hoje um 

instrumento fundamental para melhorar o processo de transferência de conhecimento e 

requer por parte do professor / formador uma aquisição de novas competências tanto no 

campo das metodologias e da pedagogia, como ainda no domínio de ferramentas 

tecnológicas, para além das tradicionalmente usadas no processo de ensino. 

Cubo (2009), a tutoria online requer o domínio de um conjunto de metodologias e 

técnicas relacionadas com as seguintes áreas: 

 Pedagógicas 

 Sociais 

 Gestão de recursos tecnológicos 

Quanto aos aspectos pedagógicos, a tutoria online é ainda uma vertente emergente 

da pedagogia e envolve: actividades de moldagem apropriada, criação de métodos de 

trabalho adequados ao ambiente online; acções de divulgação de informação e treino nos 

temas da formação em que os alunos / formandos estão envolvidos, lançando temas de 
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debate, focando os objectivos, introduzindo princípios, desenvolvendo especialidades e 

competências, etc.  

Acções de suporte, com vista à auto-suficiência e aquisição de maturidade do aluno. 

Siemens (2009), no que se refere aos aspectos sociais, deve ser promovido um 

ambiente de trabalho motivador e envolvente onde o aluno se sinta confortável e motivado 

a trabalhar em ambiente online. Desenvolvendo a interacção, a discussão, o trabalho em 

grupo nas formas cooperativo e colaborativo.  

Pachler (2010), este será certamente um dos factores mais importantes e relevantes 

do sucesso. Devem ser aproveitadas as ferramentas colaborativas disponíveis na plataforma 

que for utilizada (chat, fóruns, wikie, e-workshops, etc.), complementadas ou não, por 

outras ferramentas de comunicação externas em áudio e vídeo “meeting”, como MS 

Mensenger, Skype, Google, Voipbuster (11) e outras no formato de salas de aula virtuais, que 

criarão um verdadeiro ambiente de trabalho colaborativo à distância. Devem ser criados 

grupos de trabalho, onde os formandos, colaboraram permanentemente e por esta forma 

quebrarão o isolamento do trabalho realizado à distância, e ultrapassarão facilmente os 

momentos de desânimo e apatia que podem ser gerados por um trabalho à distância e 

isolado, quebrando assim a tendência depressiva que pode surgir em certos momentos e 

que poderá conduzir à desistência ou à redução do envolvimento do aluno na aprendizagem. 

Proporciona ainda excelentes ferramentas para o trabalho colaborativo, tanto de 

apoio ao ensino presencial como à distância. 

A gestão de recursos e do projecto educativo resulta de uma actividade 

eminentemente pró-activa do tutor. Onde deve definir objectivos, regras, a agenda, a 

constituição de grupos de trabalho, a atribuição de trabalhos a cada grupo, assim como a 

marcação do ritmo de cada trabalho e do grupo. 

O desenvolvimento e agendamento das actividades têm normalmente o recurso às 

ferramentas disponíveis na plataforma, que podem servir também de preparação para 

debates ao vivo, utilizando as ferramentas de áudio ou vídeo. 

Devem ser enfatizados os momentos da avaliação formativa e sumativa e finalmente 

fechar a discussão de cada módulo. 

                                                 

11
 Para recorrer a estas funcionalidades deve ser instalado o software apropriado recorrendo 

aos respectivos sites: www.mocrosoft.com  www.skype.com  www.marratech.comm  

http://www.voipbuster.com/en/index.html  

http://www.mocrosoft.com/
http://www.skype.com/
http://www.marratech.comm/
http://www.voipbuster.com/en/index.html
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É ainda necessário que tanto os formadores / professores como os alunos / 

formandos, dominem a utilização de meios tecnológicos, nomeadamente a utilização da 

Internet e disporem de uma plataforma de gestão de cursos – LMS, para poderem tirar o 

devido partido da sua utilização. 

Lima (2009), cabe pois ao formador, facultar aos formandos os conhecimentos 

necessários a uma correcta utilização da plataforma para acesso a todos os recursos 

disponíveis. Para isso, é necessário que eles próprios dominem as tecnologias e 

metodologias necessárias. 

As plataformas dispõem de uma maneira geral de um conjunto de funcionalidades 

muito semelhantes, tanto no que se refere à divulgação de mensagens como distribuição de 

conteúdos ou ainda ferramentas de avaliação. 

Quanto às ferramentas de comunicação de base também são muito semelhantes, 

podendo todas ser complementadas com ferramentas de comunicação áudio e vídeo 

externas, já referidas. 

No que se refere a ferramentas de autoria, para produção de conteúdos, integradas 

na própria plataforma é que se verificam grandes variações. 

Quanto à avaliação formativa, esta representa uma importante mais-valia, no 

processo de aprendizagem. O processo de avaliação eminentemente centrado numa 

perspectiva certificativa, que foi praticada durante séculos, encerra elementos sociológicos 

desajustados do processo de aprendizagem e poderão ser ainda um dos factores 

importantes de insucesso escolar. Não deva ser entendido das nossas palavras que o 

processo de avaliação deva ser aligeirada, antes pelo contrário, ele deve ser completado 

com um processo de avaliação eficaz numa óptica formativa. Em que esta abordagem 

implica novos métodos e novas técnicas de trabalho. 

Pachler (2010), a actividade docente caracteriza-se por uma permanente evolução e 

actualização, que se integra e adapta a novas formas metodológicas e tecnológicas que 

estão permanentemente em desenvolvimento. Talvez esta actualização, até nem chegue a 

processar-se ao ritmo do avanço das tecnologias. Basta constatarmos, que há relativamente 

poucos anos, não existiam salas de aula virtuais, conteúdos multimédia, interactividade em 

ambientes virtuais síncronos e assíncronos e hoje começam a ser ferramentas comuns no 

nosso quotidiano.   

Tudo o que é vanguardista, em breve se tornará em instrumentos vulgares e 

correntes. Mas para que isso aconteça, é necessário que os professores os integrem no seu 

dia-a-dia e para isso será necessária formação adequada e vontade de o fazer, assim como 

adquirir as necessárias competências. 
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Por exemplo, a interactividade emergente, suportada em áudio, vídeo e imagem, 

com partilha de ecrã ou controlo remoto, que completam e melhoram as actuais 

ferramentas de interacção, como o chat, os fóruns ou o correio electrónico, certamente se 

converterão, em elementos vulgares no futuro da educação. 

Por outro lado, como refere Basogain X. (2009), metodologias para e-learning 3.0 

surgem como alternativas para complementar o ensino presencial e à distância, oferecendo 

NTIC.  

Vale a pena referir que Basogain usa o termo “complementar” e não “como alternativa a”.  

Existem inúmeros exemplos e boas práticas de e-learning, Landeta (2007), onde são 

disponibilizados conteúdos para estudo e material autónomo, assim como se facilita a 

comunicação permanente em formato de tutoria com os alunos.  

No entanto também valerá a pena sublinhar que em muitos cursos oferecidos por 

instituições de ensino, carecem de qualidade que fazem quebrar o entusiasmo e empenho 

de alunos do século XXI (21st Century, 2008).  

Será necessário saber adequar novas metodologias que conduzam ao sucesso 

desejado, tanto por alunos como por professores, quando se inicia um curso. Há que 

implementar novos métodos, que permitam uma aprendizagem no quadro actual de 

motivações e eficácia, onde a interactividade, resultante de uma tutória interactiva e 

trabalho colaborativo seja possível. 

Ficam-nos algumas dúvidas, como: 

Será a mera utilização de uma plataforma LMS será suficiente para o efeito?  

Serão as reuniões em chat, os fóruns, os blogues ou os wikis, suficientes para 

preencher este vazio? 

Como pode o professor promover espaços de tutoria e trabalho colaborativo que 

aumentem a qualidade do processo formativo? 

Serão as salas de aula virtuais uma mais-valia para solucionar estas questões?  

Se o são, em que medida deverá ser o seu perfil, quais os seus potenciais e 

limitações?  

A procura de respostas para estas e outras questões com elas relacionadas vão 

continuar a ser o objecto do nosso trabalho, ao longo deste projecto de investigação.  
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2.5.1 – Sintese teorias de aprendizagem em contextos síncronos e 

assíncronos 

As teorias da aprendizagem projectam-se no contexto da afirmação da psicologia 

como ciência nos fins do século XIX, sendo as mais relevantes, o Behaviorismo, o Cognitivimo 

e o Construtivismo. Shuman (1996), Wilhelmsen (1999). 

2.5.1.1 – Behaviorismo 

O Behaviorismo tem as suas raízes, nos desenvolvimentos de John B. Watson em 

1913, (DelMar 1998). Watson baseou os seus estudos no trabalho de Pavlov do século XIX e 

do reflexo condicionado.  

O trabalho de Watson foi posteriormente retomado por Skinner, na década de 30 e 

baseia-se no estudo das reacções do indivíduo a estímulos do meio ambiente, onde os 

processos mentais são ignorados.  

Segundo Schuman (1996), “o Behaviorismo baseia-se nas mudanças de 

comportamento observáveis. Introduzindo mudanças num dado modelo comportamental, 

ele é repetido até se tornar automático” … 

Funderstanding (1998) tem uma leitura semelhante do Behaviorismo ao afirmar que: 

“é uma teoria de aprendizagem animal e humana que se centra em comportamentos 

observáveis e ignora as actividades mentais. Os teóricos Behavioristas definem a 

aprendizagem como a aquisição de um novo comportamento” … 

No modelo Behaviorista os processos cognitivos não são referidos por Biner (1999). 

2.5.1.2 – Cognitivismo 

Os cognitivistas consideravam que a aprendizagem verificava-se quando, o aprendiz 

processava informação e o que se passa dentro dela. Esta é portanto uma abordagem 

substancialmente diferente dos behavioristas, que consideravam uma resposta reactiva e 

mecânica ao estímulo. 

Jean Piaget começa a desenvolver este conceito na década de 20, desenvolve a maior 

parte das teorias congnitivistas, através da observação do comportamento de crianças. 

Embora as abordagens sejam distintas em termos de processo entre Behaviorismo e 

Cognitivismo, ambos consideram o conhecimento como um dado absoluto e a aprendizagem 

é o processo que cria a representação simbólica da realidade exterior. Widlhelmsen (1999). 
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Segundo Burner citado em Taylor  (2004), há três componentes do objecto de 

aprendizagem: 1) aquisição de nova informação, normalmente baseado em algo já 

conhecido; 2) Transformação da informação; e 3) Evolução, onde se realiza o processo de 

análise e reflexão sobre a informação adquirida e processada.  

2.5.1.3 – Construtivismo 

Para Schuman (1996), o construtivismo baseia-se na premissa de que todos nós 

construímos o nosso próprio conhecimento e a respectiva perspectiva pessoal do mundo 

através da nossa experiência pessoal e da estrutura mental que possuímos, que se encontra 

em evolução permanente.  

Segundo Lima (2003), existem muitas definições de construtivismo, mas todas 

englobam os seguintes aspectos: 

 Na perspectiva construtivista o conhecimento é construído activamente pelo 

aluno e não transmitido 

 A aprendizagem é, simultaneamente, um processo activo e reflexivo 

 A interpretação que o aluno faz da nova experiência é influenciada pelo seu 

conhecimento prévio 

 As interacções sociais introduzem perspectivas múltiplas na aprendizagem 

 A aprendizagem requer a compreensão do todo assim como das partes e estas 

deverão ser entendidas no contexto do todo 

O aspecto essencial do construtivismo é a construção do próprio conhecimento, que 

é relativo, evolutivo e falível, (Wilhelmsen 1999).   

A evolução das teorias da aprendizagem vem introduzir abordagens 

substancialmente distintas quanto ao papel do aluno, do professor e da avaliação no 

processo de aprendizagem. 

Lima (2003) caracterizam-nas da seguinte maneira: 

Quanto ao papel do professor: 

Tabela 11 - O papel do professor nos contextos Behaviorista e Construtivista 

QUANTO AO PAPEL DO PROFESSOR 

BEHAVIOARISMO / COGNITIVISMO CONSTRUTIVISMO 

CENTRO DO SABER – MESTRE GUIA / AUXILIADOR / FACILITADOR DA APRENDIZAGEM 
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TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO 

INTEGRAR EXPERIÊNCIAS REAIS COM CONTEXTOS 

RELEVANTES – APRENDIZAGEM INTEGRADA 

 

ENSINAR A PESQUISAR, SELECCIONAR, ESTABELECER 

RELAÇÕES, SINTETIZAR, APLICAR A INFORMAÇÃO 

 MOTIVAR E DESPERTAR CURIOSIDADES 

 PROMOVER O TRABALHO DE GRUPO E EM GRUPO 

 DESENVOLVER O ESPÍRITO CRÍTICO 

 

ESTIMULAR O RIGOR INTELECTUAL 

DESENVOLVER A CAPACIDADE DE AUTO ESTUDO 

 

Tabela 12 - O papel do aluno nos contextos Behaviorista e Construtivista 

QUANTO AO PAPEL DO ALUNO 

BEHAVIOARISMO / COGNITIVISMO CONSTRUTIVISMO  

CONSUMIDOR PASSIVO DE CONHECIMENTO CONSTRUTOR ACTIVO DO CONHECIMENTO 

APRENDER AS VERDADES DOS OUTROS APRENDER A CONSTRUIR O SEU PRÓPRIO CONHECIMENTO 

ASSIMILAR AS VERDADES DOS OUTROS 

TRABALHAR EM GRUPO, QUER SEJA PARA UM RESULTADO 

INDIVIDUAL COMO PARA UM FIM CORPORATIVO 

CONFORMISMO E CONDESCENDÊNCIA MANIFESTAR PENSAMENTO CRÍTICO 

 INICIATIVA E DIVERSIDADE DE PERSPECTIVA 
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Tabela 13 - O papel da avaliação nos contextos Behaviorista e Construtivista 

QUANTO À AVALIAÇÃO 

BEHAVIOARISMO / COGNITIVISMO CONSTRUTIVISMO 

TESTES DE CONHECIMENTO AVALIAÇÃO COMPLETA / FORMATIVA 

AVALIAÇÃO CLASSIFICATIVA 

AVALIAÇÃO DE DIAGNÓSTICO,  

AUTO-AVALIAÇÃO,  

AVALIAÇÃO PARA ENSINAR,  

AVALIAÇÃO CLASSIFICATIVA  

AVALIAÇÃO DOS CURSOS / PROFESSORES E INSTITUIÕES 

A análise dos modelos construtivistas, que apresentaremos mais adiante, permitem-

nos caracterizar com mais detalhe, as diferentes facetas da teoria construtivista.  

2.5.2 - Sintese das teorias do ensino em contextos síncrono e assíncrono 

A teoria do ensino integra um corpo de abordagens teóricas que se veio a corporizar 

ao longo do século XX, com vista a criar linhas orientadoras para o trabalho dos docentes. 

Snelbecker (1999), diz que as teorias do ensino são apenas orientações gerais, para o 

trabalho de ensinar, complementado por Reigeluth (1999), que entende ser vantajoso 

integrar várias teorias e métodos adaptados a cada um dos casos em que se está a trabalhar. 

A evolução do pensamento teórico está intimamente ligada com a própria evolução 

das diferentes correntes da teoria do ensino, nomeadamente do Behaviorismo ao 

Construtivismo. Levando a que Boyle (1997) aponte duas grandes linhas: o “Instrutivismo” e 

o “Construtivismo”. Que Smith e Reagan (1999) classificam de “tradicional” – onde o 

conhecimento é adquirido e o “construtivista” – onde o conhecimento é construído. 

As teorias do ensino são vulgarmente designadas por teorias ID ou desenho de 

instrução. 

Reigeluth e Frick (1999) entendem que por força da constante evolução e 

actualização de modelos teóricos, o objectivo principal será a análise permanente de novas 

teorias com integração e síntese com o corpo de teorias existentes. 
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Como já referimos a teoria do ensino, está intimamente relacionada com a teoria da 

aprendizagem, o currículo e o processo ID. Porém apenas caracterizaremos sinteticamente o 

seu perfil com o fim de podermos identificar o respectivo relacionamento com as actividades 

síncronas online. 

Vários teóricos orientaram a sua investigação no sentido de identificar os “objectivos 

de instrução”, corporizada em diferentes taxionomias, das quais destacamos os trabalhos de 

Bloom (1956), Gagné (1985) mais tarde revistos por Reigeluth e Moore (1999) e Anderson 

(2001). 

2.5.2.1 - Taxionomia de objectivos educacionais de Bloom 

A ideia surge no âmbito da APA (American Physiology Association) em 1948, com o 

objectivo de facilitar o intercâmbio de materiais entre examinadores. Foi nomeada uma 

comissão chefiada por Benjamim Bloom, psicólogo da área das ciências de educação da 

Universidade de Chicago. 

O trabalho fica concluído em 1956, apontando três áreas: cognitiva; afectiva; 

psicomotora.  

No Domínio cognitivo 

As competências no domínio cognitivo tratam de conhecimento, compreensão e o 

pensar sobre um problema ou facto e caracterizado em seis aspectos: 

 Conhecimento - memorização de factos específicos, de padrões de 

procedimento e de conceitos.  

 Compreensão - imprime significado, traduz, interpreta problemas, instruções, 

e sua extrapolação.  

 Aplicação - utiliza o que foi aprendido em novas situações.  

 Análise - de elementos, de relações e de princípios de organização  

 Síntese - estabelece padrões  

 Avaliação - julga com base em evidência 

interna ou em critérios externos  

No Domínio afectivo 

Na hierarquia de Bloom, o domínio afectivo 

trata de reacções de ordem afectiva e de empatia. É 

dividido em cinco níveis: 

 Recepção - Percepção, Disposição para 
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receber e Atenção selectiva  

 Resposta - Participação activa, Disposição para responder e Satisfação em responder  

 Valorização - Aceitação, Preferência e Compromisso (com aquilo que valoriza)  

 Organização - Tipificação de valor e 

Organização de um sistema de valores  

 Interiorização de valores - 

comportamento dirigido por grupo de valores, comportamento consistente, 

previsível e característico.  

No Domínio psicomotor 

O domínio psicomotor, na hierarquia de Bloom, trata de competências relacionadas 

com manipular ferramentas ou objectos, no entanto Bloom não criou itens para esse 

domínio; outros autores fizeram propostas. Um exemplo é: 

 Percepção;  

 Resposta conduzida;  

 Automatismos; 

 Respostas complexas;  

 Adaptação;  

 Organização.  

 

2.5.2.2 - Taxionomia de Gagné 

Gagné (1985) baseia a sua análise num conjunto de aptidões intelectuais e 

competências cognitivas, nos “estados de saber”, saber-saber, saber-fazer e saber-evoluir. 

. Informação verbal. Tipo de conhecimento que o aluno é capaz de declarar ou expor. 

É vulgarmente conhecida conhecimento declarativo, ou saber profundo. 

. Aptidões intelectuais. Trata-se de fomentar a aprendizagem de uma aptidão 

intelectual. O aluno deve ser capaz de além de saber descrever, saber fazer algo do domínio 

cognitivo, isto é, converter o seu conhecimento abstracto em realização concreta.  

. Estratégias cognitivas. Trata-se do domínio de aptidões muito importantes, 

nomeadamente relacionadas com a capacidade de identificar e percorrer novos caminhos de 

aprendizagem. 

Que consiste em controlar e monitorizar os processos cognitivos, vulgarmente 

conhecidas por aprender a aprender ou aprender a evoluir. 

Figura 53 - Diagrama da Taxionomia de Bloom 
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2.5.2.3 - Taxinomia de Reigeluth e Moore 

Reigeluth e Moore (1999) compararam várias taxionomias para a especificação dos 

objectivos da instrução, incluindo as de Bloom e de Gagné, e concluíram que as taxionomias 

apresentam muitas semelhanças. Esse facto induziu-os a proporem uma taxionomia que 

sintetize as outras existentes. O quadro seguinte sintetiza as comparações realizadas. 

Tabela 14 - Comparação das taxionomias de ensino feito por Moore 

Bloom Gagné Reigeluth e Moore 

Conhecimento  

Informação verbal 

Memorizar informação 

Compreensão Compreender 

relacionamentos 

Aplicação Aptidões intelectuais Aplicar aptidões 

Análise Síntese Avaliação Estratégias cognitivas Aplicar aptidões genéricas 

Fonte: Lima (2003) e-learning e e-conteúdos  

Memorizar informação é similar ao nível de "conhecimento" de Bloom (1989). 

Combinado com a segunda categoria, "compreender relacionamentos", é similar à 

"informação verbal" (conhecimento declarativo) de Gagné (1985). Trata-se da instrução ao 

nível mais superficial. Sob o ponto de vista de aprendizagem behaviorista, apela 

exclusivamente à memorização do aluno; sob ponto de vista de aprendizagem cognitivista, 

apela à exploração do uso de mnemónicas e de aptidões metacognitivas para ajudar os 

alunos a memorizar informação. A memorização de informação é, muitas vezes, 

excessivamente utilizada em contextos educacionais pois é a categoria cognitiva mais fácil 

de ensinar e avaliar. 

Compreender relacionamentos é semelhante ao nível de "compreensão" de Bloom e, 

como foi referido no parágrafo anterior, faz parte da "informação verbal" de Gagné (1985). 

Compreender relacionamentos significa ajudar os alunos a aprender os relacionamentos entre 

os elementos do conhecimento. Os alunos constroem esses relacionamentos organizando os 

elementos de conhecimento em estruturas de conhecimento, habitualmente designadas por 

esquema. O behaviorismo despreza as estruturas internas da mente humana e, por isso, não 

considera a compreensão como um objectivo de instrução válido. A perspectiva actual da 

compreensão direcciona-se para o modo como fomentar nos alunos este tipo de aprendizagem. 

Por isso, a compreensão é uma categoria cognitiva mais difícil de ensinar e avaliar do que a 

memorização de informação. 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

118 

Aplicar aptidões é similar ao nível de "aplicação" de Bloom e à categoria "aptidões 

intelectuais" de Gagné. Esta categoria cognitiva requer métodos de instrução diferentes da 

memorização de informação e da compreensão de relacionamentos, sendo bastante comum 

em contextos educacionais e de treino. Embora seja mais difícil de ensinar e de avaliar do 

que a memorização da informação, é mais fácil de desenvolver do que a compreensão 

pormenorizada de fenómenos complexos. 

Aplicar aptidões genéricas inclui os níveis de "análise", "síntese" e "avaliação" de 

Bloom e as "estratégias cognitivas" de Gagné. Esta categoria cognitiva difere da anterior pois 

as aptidões são independentes do domínio de conhecimento (empregues em diferentes 

áreas do conhecimento) em vez de dependentes (empregues numa área específica de 

conhecimento) e normalmente levam mais tempo a serem adquiridas pelos alunos. Esta 

categoria cognitiva inclui estratégias de aprendizagem, o pensamento crítico e a meta-

cognição. 

 

2.5.2.4 - Revisão de Anderson 

Anderson (2001), revê a taxionomia de Bloom e estabelece uma analogia 

reformulando novos parâmetros, conforme passamos a descrever no quadro seguinte. 

Tabela 15 - Revisão de Anderson 

Níveis originais de Bloom Níveis revistos por Anderson 

(2001) 

Conhecimento Memorizar 

Compreensão Compreender 

Aplicação Aplicar 

Análise Analisar  

Síntese Avaliar 

Avaliação  Criar 

2.5.2.5 - Síntese sobre as teorias actuais do ensino 

Embora existam várias teorias contemporâneas de ID, há um conjunto de 

características que todas apresentam em comum Reigeluth, (1999): 
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.Teorias orientadas ao desenho da instrução (ou seja, estruturação de conteúdos). 

Contrariamente à grande parte das teorias ID tradicionais, que são descritivas (descrevem a 

sequência de eventos que conduz a determinado resultado educacional) as teorias ID actuais 

são orientadas ao desenho dos conteúdos e, por isso, são "prescritivas" (oferecem 

orientações na utilização de métodos específicos para conseguir realizar determinado 

objectivo de aprendizagem). 

.Métodos e situações. Uma teoria actual de ID identifica habitualmente métodos que 

facilitam a aprendizagem (também designados por estratégias de instrução) e as situações 

nas quais esses métodos deverão ou não ser aplicados. Os métodos que a teoria oferece são, 

por isso, "situacionais" e não universais. Um método pode funcionar melhor numa situação, 

enquanto outro método pode funcionar melhor noutra situação diferente. 

.Componentes do método. Os métodos de instrução podem ser segmentados em 

componentes mais pormenorizados, permitindo criar diferentes modos de aplicação do 

mesmo. 

.Métodos probabilísticos. Os métodos de instrução são probabilísticos e não 

determinísticos. Isto significa que os métodos não garantem resultados de aprendizagem, 

apenas aumentam a probabilidade da sua ocorrência. 

Lima (2003) diz que as teorias actuais de ID são teorias orientadas ao desenho da 

instrução, têm como objectivo caracterizar como ensinar, e oferecem orientações dos 

métodos a utilizar e em que situações os aplicar. Esses métodos podem subdividir-se em 

componentes (oferecendo vários níveis de orientação ao professor ou formador) e são 

probabilísticos (nem sempre produzem os resultados desejados). 

2.5.3 - Modelos para estruturação de e-conteúdos síncrono e assíncrono  

Kemp (1998) refere que muitos dos modelos de ID existentes são idênticos e têm 

características semelhantes. 

Taylor L. (2004) diz que entre os diversos modelos ID, existe um denominador 

comum, que inclui cinco fases genéricas, como: 1) análise; 2) desenho; 3) desenvolvimento; 

4) implementação; e 5) avaliação. 

Onde a análise, consiste em identificar o problema, definir os seus contornos e 

apresentar uma solução, isto é identificar o que o aluno deverá saber, bem como a 

abordagem mais conveniente. 

O desenho, consiste em definir uma estratégia de implementação e objectivos a 

atingir. 
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Na fase de desenvolvimento, compreende a organização das lições, conteúdos de 

suporte, detalhes quanto aos métodos e instrumentos a usar, bem como instruções para os 

tutores. 

A avaliação inclui a análise de resultados obtidos pelos alunos e do funcionamento da 

própria acção.  

Lima (2003), distinguem os seguintes tipos de modelos: 

 Modelos para a estruturação de e-conteúdos; 

 Modelos para aprendizagem por resolução de problemas;  

 Modelos de aprendizagem por instrução directa; 

 Modelos de aprendizagem por motivação dos alunos; 

 Modelos de planeamento e desenvolvimento de e-conteúdos; 

 Modelos de desenvolvimento de interface de e-conteúdos. 

Com base nesta classificação, entre os modelos de aprendizagem para estruturação 

de e-conteúdos ("como ensinar") direccionados para uma aprendizagem construtivista, 

seleccionámos os seguintes, CLE de Jonassen (1999), OLE de Hannafm, Land e Oliver (1999), 

SOl de Mayer (1999) e os princípios elementares de instrução de Merrill (2000). 

O modelo CLE de Jonassen H. (1999) e o modelo OLE de Hannafin, Land e Oliver são 

modelos orientados para a resolução de problemas em que se pretende desenvolver o 

pensamento crítico e a apresentação de perspectivas múltiplas. O corpo de conhecimento 

explícito necessário à resolução do problema está disponível nos recursos de informação. 

Recorrendo ao suporte (scaffolding) e a outras estratégias pedagógicas os alunos são 

ajudados na compreensão, articulação e formulação de ideias. É nas interacções dos alunos 

com o professor ou formador que está implícito o suporte metacognitivo e estratégico que 

orienta ideias e aponta caminhos. Ambos os modelos consideram as interacções sociais 

como elementos centrais na instrução, combinando aspectos cognitivos e sociais. 

Os modelos orientados para a resolução de problemas e o desenvolvimento do 

pensamento crítico são mais apropriados a um nível de ensino superior e a funcionarem em 

complemento do ensino presencial. Nesse nível de ensino os alunos são mais maturos e 

possuem já um conjunto básico de estratégias cognitivas para "abordar" o problema.  

O modelo SOl de Mayer é orientado para a instrução directa, ou seja, lições 

declarativas de conhecimento. De acordo com o autor do modelo, nem todos os conteúdos 

de aprendizagem requerem interacções sociais para proporcionar uma aprendizagem 

construtivista. Nestas situações, e para que a construção do conhecimento ocorra no aluno, 

é necessário estimular o desenvolvimento de três processos cognitivos: selecção, 
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organização e integração da informação. Embora o modelo seja catalogado nas fontes de 

informação como construtivista ele está mais próximo do cognitivismo do que do 

construtivismo, porque as estratégias utilizadas procuram moldar os processos mentais do 

aluno na geração de conhecimento universalmente aceite (isto é, conhecimento absoluto). 

Os princípios elementares de instrução de Merrill (problema, activação, 

demonstração, aplicação e integração) designam cinco estratégias importantes a preservar 

na estruturação de e-conteúdos para assegurar uma instrução eficaz, independentemente 

do modelo pedagógico empregue na instrução ser cognitivista ou construtivista. Isto significa 

que os princípios de instrução de Merrill são princípios gerais válidos e indispensáveis numa 

instrução cognitivista ou construtivista devendo, por isso, ser utilizados conjuntamente com 

os modelos descritos atrás. 

Para decidir a complexidade cognitiva, ou seja, o nível de conhecimentos a colocar 

nos objectivos da instrução, é aconselhável utilizar as taxionomias de Bloom, Gagné, ou 

Reigeluth e Moore, sendo a primeira a preferida pelas ciências da educação, pois apresenta 

uma linguagem mais intuitiva. 

A selecção e a aplicação de estratégias apropriadas de ensino são um procedimento 

vital na estruturação dos e-conteúdos. No entanto este procedimento não é suficiente para 

promover a aprendizagem. Além das estratégias de instrução (domínio cognitivo) é 

igualmente necessário integrar estratégias de motivação (domínio afectivo) no fluxo da 

instrução, porque os dois domínios estão intrinsecamente ligados. Se o aluno não tiver uma 

motivação suficiente para aprender, ele desistirá facilmente. A atenção, a relevância, a 

confiança e a satisfação, preconizadas pelo modelo ARCS de John Keller (1999) constituem 

requisitos indispensáveis na promoção da motivação dos alunos. 

Os modelos são portanto uma realidade flexível, ajustável aos interesses dos 

destinatários, condicionados pelos recursos disponíveis e suportados nas mais modernas 

tecnologias de processo. 

Para que os modelos se evidenciem eficazes devem ser peças moldáveis à realidade 

onde se vão inserir e assim definirem o “modus operandi” de cada processo. 

Um modelo de ensino deve ter em linha de conta os mais recentes contributos da 

teoria da aprendizagem, assim como do ensino e integrar um conjunto de elementos tais 

como: 

- A caracterização de objectivos de ensino, métodos e técnicas pedagógicas, 

centradas no perfil do conteúdo curricular a ministrar; 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

122 

 - Elementos relativos ao perfil dos alunos / formandos ou aprendizes, como 

formação de base e dispersão geográfica; 

 - Elementos relacionados com o processo de ensino, como disponibilidade de 

docentes em qualidade e quantidade adequados à acção,  

Após a identificação e caracterização dos elementos que o integram, (e o limitam) 

poderá então construir-se o perfil do modelo e a sua forma de implementação. 

2.5.3.1 - Aprendizagem pela resolução de problemas - Modelo CLE de Jonassen 

A concepção construtivista da aprendizagem assume que o conhecimento é 

individual e socialmente construído pelos alunos com base na sua interpretação das 

experiências do mundo. Por isso, a instrução deverá consistir em actividades de 

aprendizagem que facilitem a construção do conhecimento. 

Jonassen (1999) 

desenvolveu um modelo para o 

desenho de ambientes de 

aprendizagem construtivista e 

designou-o por CLE (Ambientes de 

Aprendizagem Construtivista - 

Constructivist Leaming 

Environments). 

Os seus componentes, 

agrupam-se em dois blocos: 

métodos e actividades pedagógicas. 

Métodos do modelo CLE de 

Jonassen 

M 1. Problema ou questão ou 

projecto 

Os modelos CLE destinam-se 

a resolver problemas, questões ou projectos, baseados em contextos reais. Por isso, a ênfase 

principal recai sobre o problema, a questão ou o projecto que o aluno irá solucionar. 

A identificação do problema inclui a integração de três sub-componentes: o contexto do 

problema, a apresentação do problema e o espaço de manipulação do problema. 

 Contexto do problema 

Figura 54 - Diagrama do modelo construtivista de Jonassen D. H. 
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Um componente essencial na apresentação do problema é a descrição completa do 

contexto em que este ocorre, pois o mesmo problema manifesta-se diferentemente em 

contextos sociais diferentes. 

Dependendo da natureza do problema, poderá ser importante incluir uma 

caracterização em termos socioculturais e organizacionais. 

Apresentação do problema 

A apresentação do problema é crucial para a motivação do aluno. Por isso, deve ser 

autêntica, isto é, com situações reais, interessantes e atraentes. Também deve "perturbar" o 

aluno no sentido de motivar o seu empenho na resolução do problema. 

Espaço de manipulação do problema 

A actividade do aluno é fundamental na aprendizagem, pois é através dela que o 

aluno confere significado à mesma. Para que o aluno esteja activo deve envolver-se 

(construir um produto, partilhar e argumentar ideias, tomar decisões, etc.) e receber retorno 

(feed-back) desse envolvimento. 

Muitas vezes não é necessário que os alunos manipulem objectos físicos pois a 

argumentação é um excelente indicador da qualidade do conhecimento possuída pelo aluno. 

Contudo a capacidade de argumentação encontra-se subdesenvolvida em muitos alunos e, 

por isso, a existência de um agente mediador (professor ou formador) é fundamental. O seu 

papel consiste em estimular participação e apontar direcções estratégicas, promovendo o 

treino e o suporte (articulação e reflexão de ideias). 

M 2. Casos análogos 

A compreensão de um problema requer experiência e a construção de modelos 

mentais nele baseados. Sabendo que os alunos têm lacunas a nível experimental, é 

importante proporcionar-lhes o acesso a um conjunto de casos análogos. Estes não 

substituem o espaço de manipulação do aluno, apenas estabelecem referências de 

comparação e desenvolvem a flexibilidade cognitiva. Ao serem confrontados com diversas 

experiências e diversos pontos de vista, os alunos constroem a sua própria interpretação. 

Assim, a apresentação de casos análogos apoia a aprendizagem (ou seja, a construção de 

conhecimento) de duas formas: promove o suporte na memória dos alunos e desenvolve a 

sua flexibilidade cognitiva. 

Os casos análogos podem amparar ou suportar (scaffolding) a memória dos alunos 

fornecendo-lhes experiências que nunca tiveram. Eles não substituem o envolvimento do 

aluno na aprendizagem, apenas fornecem referências de comparação. 
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Os casos análogos podem desenvolver a flexibilidade cognitiva dos alunos 

estabelecendo perspectivas e pontos de vista múltiplos na interpretação do problema a ser 

resolvido. Analisando casos, os alunos constroem a sua própria interpretação. 

M 3. Recursos de informação 

Para resolver o problema, o aluno necessita de investigar a informação. É através 

dessa investigação que o aluno constrói os modelos mentais e formula hipóteses, ou seja, 

entra no espaço de manipulação do problema. Por isso, o CLE deve disponibilizar todo o tipo 

de informação necessária à compreensão do problema em causa. 

M 4. Ferramentas cognitivas (construção de conhecimento) 

As ferramentas cognitivas dizem respeito a um conjunto de ferramentas genéricas 

que auxiliam o aluno na manipulação do problema e na apresentação das suas ideias (por 

exemplo, base de dados, folha de cálculo, Matlab, etc.). 

M 5. Ferramentas de conversação e colaboração 

O CLE deve fornecer o acesso a um conjunto de ferramentas de conversação e 

colaboração para que os alunos possam partilhar e construir socialmente o conhecimento. 

Além de fomentarem a reflexão dos alunos, essas ferramentas incluem o correio electrónico, 

os grupos de discussão e o chat. 

M 6. Apoio contextual e social 

O apoio contextual e social que é dado aos alunos é essencial para garantir sucesso 

na implantação de um CLE. Por isso, é necessário dar formação a toda a equipa que apoia a 

aprendizagem (professores ou formadores, técnicos, etc.). 

Actividades pedagógicas do modelo CLE de Jonassen 

Além dos métodos, o modelo sugere actividades pedagógicas que permitam 

melhorar o desempenho dos alunos nas actividades de aprendizagem. Tipicamente, num CLE 

os alunos necessitam: de explorar; articular o que conhecem com o que aprenderam; 

especular (conjecturar, colocar hipóteses, testar); reflectir sobre o desempenho das suas 

teorias (o que fizeram e porque funcionou ou não). 

Estas actividades de aprendizagem são contempladas, no modelo CLE, pelas 

actividades pedagógicas de modelação, treino e suporte: 

A. Modelação - modelar o raciocínio dos alunos à semelhança dos especialistas 
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Modelação é a estratégia mais simples de implantar num CLE. Pretende modelar os 

processos cognitivos seguidos pelos alunos à semelhança dos especialistas. Os exemplos 

com casos análogos e os recursos de informação são dois dos métodos utilizados para 

modelar o raciocínio do aluno na resolução do problema. 

B. Treino - treinar o desempenho dos alunos na resolução do problema 

A partir dos casos análogos e dos recursos de informação cada aluno articula os seus 

conhecimentos e constrói conjecturas de possíveis soluções para o problema, estruturando 

o seu raciocínio. As ferramentas cognitivas facilitam a exposição de ideias e as ferramentas 

de conversação promovem a partilha de diferentes perspectivas e a construção do 

conhecimento. É nesta fase que o desempenho da aprendizagem pode ser acompanhado e 

melhorado através da actividade pedagógica de treino. 

O papel do treino é complexo e inexacto. Consiste genericamente em monitorizar o 

desempenho dos alunos, dar retorno de informação e aconselhamento na aprendizagem, 

provocar reflexão no conhecimento e "perturbar" (orientar) os modelos mentais dos alunos 

quando estes são inadequados. 

C. Suporte - promover o desenvolvimento da estrutura cognitiva dos alunos até à 

"zona de desenvolvimento próxima" 

O suporte é uma actividade pedagógica mais sistémica que a modelação (foco no 

desempenho dos especialistas) e o treino (foco no desempenho individual dos alunos) pois 

incide nos factores que podem afectar a aprendizagem. Muitas vezes, os alunos apresentam 

dificuldades na realização de determinadas tarefas pois não possuem o conhecimento prévio 

necessário para as realizar. 

O principal objectivo do suporte é promover o desenvolvimento da estrutura 

cognitiva do aluno até chegar à "zona de desenvolvimento próxima" para a resolução do 

problema em questão. Dito de uma outra forma, o suporte promove a construção do 

"esqueleto" de conhecimentos prévios. Para isso é necessário elaborar uma lista com todas 

as actividades necessárias à resolução do problema ou projecto em questão, identificar 

aquelas para as quais os alunos eventualmente não estarão preparados cognitivamente e 

fornecer o suporte destas últimas. Um exemplo de resposta a solicitações de suporte pelos 

alunos é disponibilizar no ambiente de aprendizagem, opções do tipo "Ajuda-me a fazer isto" 

("Help Me Do This”), "Mostra-me" ("Show Me"), "Guia-me" ("Guide Me"), etc. 

Modelo CLE de Jonassen para o desenho de ambientes de aprendizagem 

construtivista. 
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Tabela 16 - Síntese do Modelo de Jonassen 

Objectivo Promover a construção do conhecimento através da resolução de 

problemas. 

Métodos M1. Identificar o problema ou questão ou projecto. 

M2. Fornecer exemplos de casos análogos. 

M3. Fornecer recursos de informação. 

M4. Fornecer ferramentas cognitivas (construção de conhecimento). 

M5. Fornecer ferramentas de conversação e de colaboração. 

M6. Dar apoio contextual e social à aprendizagem 

Actividades 

pedagógicas 

que apoiam a 

aprendizagem 

A. Modelação (modeling). 

B. Treino (coaching). 

C. Suporte (scaffolding). 

Situações em 

que se aplica 

Destina-se a situações onde se pretende desenvolver o pensamento 

crítico e a apresentação de múltiplas perspectivas. 

Os métodos 

incluem a 

identificação 

do problema, 

questão ou 

projecto 

O fornecimento de exemplos de casos análogos e de recursos de 

informação que apoiam a compreensão do problema e sugerem 

possíveis soluções, o fornecimento manipular os aspectos essenciais do 

problema, o fornecimento de ferramentas de conversação e 

colaboração que permitem a negociação do significado do problema 

entre a comunidade de alunos e, por último, o fornecimento de apoios 

a nível contextual e social. O objectivo do aluno é interpretar e resolver 

o problema ou completar o projecto. 

Relativamente 

às actividades 

pedagógicas 

O modelo sugere a modelação, o treino e o suporte como estratégias 

importantes no apoio às actividades de aprendizagem realizadas pelos 

alunos. 
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2.5.3.2 - Aprendizagem pela resolução de problemas - Modelo OLE, Hannafin, 

Land e Oliver  

Hannafin, Land e Oliver (1999) desenvolveram o modelo OLE (Ambientes de 

Aprendizagem Aberta - Open Learning Environments) que, tal como o anterior, se alicerça 

numa perspectiva de aprendizagem centrada no aluno, promovendo a construção do 

conhecimento através da resolução de problemas e destina-se a situações cujo objectivo é 

desenvolver o pensamento crítico e a apresentação de múltiplas perspectivas. 

Métodos do modelo OLE de Hannafin, land e Oliver 

M1. Estabelecer o contexto 

O enquadramento do aluno no problema a resolver realiza-se através do contexto. 

Este pode ser estabelecido de três formas alternativas: 

 Externamente imposto ao aluno.  

  Externamente induzido. O contexto apresenta necessidades genéricas, cabendo 

ao aluno a responsabilidade de formular as necessidades específicas. Isto significa: primeiro 

o contexto é introduzido através de casos reais e analogias; depois o aluno faz uma 

interpretação individual e especifica as necessidades que irá tratar. 

 Definido pelo aluno. O aluno especifica o contexto e o problema a tratar. 

M2. Recursos de informação 

Recursos de informação são fontes de informação que apoiam a aprendizagem. 

Podem apresentar-se em formato quer electrónico (bases de dados electrónicas, tutoriais 

multimédia, vídeo, etc.), quer impresso (livros, artigos importantes, etc.), quer humano 

(especialistas, professores, formadores, etc.). 

M3. Ferramentas cognitivas 

As ferramentas cognitivas permitem que os alunos manipulem os recursos de 

informação e as suas ideias. A selecção das ferramentas a ser empregues varia de acordo 

com o contexto de aprendizagem estabelecido. Genericamente, as ferramentas utilizadas 

agrupam-se em três tipos: 

 - Processamento de informação (pesquisadores Web, programas gráficos, linguagens 

de programação, etc.). Permitem e facilitam o processamento cognitivo da informação 

relacionada com o contexto da aprendizagem. 
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- Manipulação de informação (folhas de cálculo, funções gráficas, etc.). Permitem que 

o aluno manipule valores e parâmetros com o objectivo de verificar, testar e melhorar a sua 

compreensão. 

- Ferramentas de comunicação (assíncrona e síncrona). Promovem o discurso e a 

partilha de ideias e a colaboração entre alunos, professores ou formadores e especialistas. 

M4. Suporte 

O suporte é um processo de apoio à aprendizagem. A sua complexidade é variável 

dependendo do contexto de aprendizagem. No modelo OLE o suporte pode assumir 

diferentes tipos, diferenciando as funções: 

 - Conceptual. Guiar o aluno naquilo que é importante considerar. Normalmente 

aplica-se quando o problema em estudo é definido, ou seja, quando é estabelecido o 

contexto. 

- Metacognitivo. Orientar o raciocínio do aluno na análise do problema em estudo. 

- “Procedimental”. Guiar o aluno na utilização do ambiente de aprendizagem (por 

exemplo, viagem (tour) vídeo ou ajuda em linha). 

- Estratégico. Orientar o aluno nas decisões que toma para resolver o problema. 

Considerações adicionais à aprendizagem pela resolução de problemas 

Aprendizagem pela resolução de problemas pretende designar o desenvolvimento de 

aptidões específicas num determinado domínio de conhecimentos, sendo para isso 

necessário seleccionar e combinar múltiplos conceitos e princípios já aprendidos (Smith e 

Ragan, 1999). Exemplos: 

- Resolução de problemas matemáticos. Resolução de problemas de gestão. 

- Resolução de problemas de marketing estratégico. 

- Desenvolvimento de programas informáticos. 

- Diagnóstico médico. 

- Aplicação prática de leis do código penal (jurisprudência) 

- Construção de uma casa ou edifício. 
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Os conceitos são "os tijolos de construção básicos para o desenvolvimento do 

pensamento, em particular, do pensamento de ordem superior' Arends, ( 1995). Um aluno 

que adquire um conceito é capaz de o aplicar num conjunto variado de circunstâncias, Smith 

e Ragan, (1999). 

Smith e Ragan (1999) e Arends (1995) advogam que "os conceitos são aprendidos 

através de exemplos e não-exemplos". Contudo, Arends (1995) acrescenta ainda que "os 

conceitos têm atributos críticos e não-críticos". Assim, a caracterização de um conceito 

envolve a apresentação de: 

- Exemplos e não-exemplos. A sua apresentação facilita a aprendizagem do mesmo. 

- Atributos críticos e não-críticos, de um conceito ajudam a defini-lo e a distingui-lo 

dos outros conceitos. 

2.5.3.3 - Aprendizagem pela instrução directa - Modelo SOl de Mayer  

A aprendizagem construtivista vê o aluno como um construtor do próprio 

conhecimento e sugere métodos de instrução que dêem ênfase à actividade e à discussão. 

Porém, porque a instrução baseada em aplicações multimédia continua a desempenhar um 

papel importante na educação e formação, é importante explorar formas de promover a 

aprendizagem construtivista através de lições declarativas de conhecimento. 

Mayer (1999) advoga que embora os contextos sociais forneçam muitas 

oportunidades de aprendizagem construtivista, nem todos os contextos sociais promovem 

uma aprendizagem construtivista e nem todas as aprendizagens construtivistas dependem 

de contextos sociais. Por isso, Mayer desenvolveu o modelo SOI (Selecção, Organização, 

Integração - Selecting, Organizing, Integratin) que sugere métodos para o desenho da 

instrução directa numa perspectiva construtivista  

De acordo com o modelo SOL de aprendizagem proposto por Mayer, para que a 

aprendizagem construtivista ocorra é necessário fomentar três processos cognitivos na 

construção do conhecimento - selecção, organização e integração da informação - pois a 

teoria construtivista da aprendizagem centra-se na forma como o conhecimento é 

construído pelo aluno. Por isso, se o objectivo é envolver cognitivamente o aluno na 

aprendizagem, então a instrução deverá ser desenhada de forma a ajudá-lo a identificar a 

informação relevante, a compreender a nova informação e a integrar essa informação na 

sua estrutura cognitiva. 

Para fomentar os processos de selecção, organização e integração de informação nos 

alunos, Mayer sugere alguns exemplos de estratégias indicadas nos métodos descritos a 

seguir: 
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Síntese - Modelo SOL de Mayer para o desenho de instrução directa numa 

perspectiva construtivista. 

Tabela 17 - Síntese - Modelo SOI de Mayer 

Objectivo 

 

Promover a construção do conhecimento através de lições declarativas de 

conhecimento. 

Métodos 

 

M1. Seleccionar a informação relevante. 

M2. Organizar a informação para que o aluno construa uma representação 

 mental coerente. 

M3. Integrar a informação na estrutura cognitiva do aluno. 

Situações em que se aplica 

Destina-se à criação de unidades de ensino do tipo multimédia. 

2.5.3.4 - Princípios elementares de instrução segundo Merrill 

Merrill (2000) fez uma análise a vários modelos de instrução e concluiu que os 

princípios elementares de instrução são similares, independentemente da filosofia 

pedagógica utilizada. 

A aprendizagem é facilitada quando: 

1. Os alunos estão envolvidos na resolução de problemas do mundo real. 

2. O novo conhecimento constrói-se sobre o conhecimento prévio do aluno. 

3. O novo conhecimento é demonstrado ao aluno. 

4. O novo conhecimento é aplicado pelo aluno. 

5. O novo conhecimento é integrado no mundo do aluno. 

Estes princípios correspondem a cinco estratégias pedagógicas sugeridas por Merrill 

(2000) para uma instrução eficaz: 

1. Problema. 

2. Activação do conhecimento prévio. 

3. Demonstração. 

4. Aplicação. 

5. Integração. 
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De acordo com Merrill (2000), a instrução só é eficaz se valer “cinco estrelas”, ou 

seja, se forem preservados os cinco princípios elementares de instrução. Numa análise 

efectuada aos vários modelos de instrução, Merrill (2000) averiguou que:  

 Todos os modelos incorporam alguns dos princípios;  

 Nenhum modelo inclui todos os princípios;  

 Alguns modelos incluem princípios ou prescrições que não são descritas no 

seu modelo;  

 Nenhum modelo inclui princípios ou prescrições contrárias às do seu modelo;  

 Os modelos diferem significativamente apenas no vocabulário utilizado para 

os descrever e nos pormenores de implantação. 

2.5.3.5 - Aprendizagem pela motivação do aluno - Modelo ARCS de John Keller  

Motivação é um conceito abrangente que significa um conjunto de termos: interesse, 

curiosidade, aspiração, entre outros. De acordo com Keller (1983), motivação "refere-se à 

grandeza e direcção do comportamento… refere-se às escolhas que as pessoas fazem 

quanto às experiências e objectivos que abordarão ou evitarão, e ao nível de esforço que 

nisso utilizarão", Keller, (1983). 

Desta forma, motivação para a aprendizagem é um estado interno da pessoa humana 

que explica o que os alunos estão dispostos a fazer, não o que são capazes. A motivação é, 

por isso, um aspecto chave a considerar no desenho das actividades de instrução, 

Kruse(2002); Smith e Ragan,( 1999). 

Para explicar o fenómeno da motivação do aluno é normalmente utilizado o modelo 

ARCS, Cornell e Martin, (1997; Duchastel, 1997; Kruse e Keil, (2002); Small, 1997; Smith e 

Ragan, 1999), desenvolvido por John Keller na Universidade do Estado da Florida, Keller, 

(1983). Este modelo não deve ser considerado como alternativo aos modelos apresentados 

atrás. Muito pelo contrário, ele deve ser incorporado nesses modelos. 

Keller (1996) fez uma revisão bibliográfica sobre psicologia da motivação e criou o 

modelo ARCS, que pode ser aplicado no desenho de e-conteúdos. O modelo ARCS é um 

acrónimo que identifica quatro categorias de estratégias essenciais para a promoção da 

motivação dos alunos na aprendizagem: Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação 

(Attention, Relevance, Confidente and Satisifaction)  
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Síntese - Modelo ARCS de John Keller para motivar os alunos na aprendizagem. 

Tabela 18 - Síntese - Modelo ARCS de John Keller 

Objectivo Promover a motivação dos alunos. 

Métodos 

 

M1. Atenção. 

M2. Relevância. 

M3. Confiança. 

M4. Satisfação. 

 

Situações em 

que se aplica 

Todas as situações de aprendizagem. 

2.5.4 – Modelos de desenvolvimento de e-conteúdos  

Os modelos tradicionais utilizados no processo de planeamento e desenvolvimento 

da instrução (processo ID) seguem uma abordagem sistémica, Heath, (1997; Tam, (2000), 

caracterizada por uma sequência linear de fases, em que a saída ou resultados (output) de 

uma fase serve, geralmente, de entrada ou dados (input) à próxima. Os conteúdos são 

concebidos numa perspectiva de conhecimento declarativo e destinam-se à produção em 

massa de pacotes de aprendizagem para auto-estudo. 

Porém, a abordagem sistémica tradicional não é compatível com o conceito de 

aprendizagem flexível e centrada no aluno, requerida pela educação e formação a distância. 

Por outro lado, a produção de e-conteúdos requer o trabalho em equipa de um grupo de 

profissionais, nomeadamente professores, Web designers, especialistas multimédia, 

técnicos de comunicações e hardware, e outros. 

Consequentemente é defendido por Heath (1997), que a abordagem tradicional tem 

vindo a ser alterada pela teoria construtivista; Tam, (2000) reconhece o relacionamento 

humano e a partilha de ideias fundamentais para a criação de conhecimentocomo a 

produção de conteúdos de e-cursos. 

Segundo Heath (1997) o modelo tradicional de ID mais conhecido é o da autoria de 

Dick e Carey (1990). Os seus autores são considerados os principais inspiradores dos 

modelos de planeamento e desenvolvimento da instrução, Kruse e Keil, (2000) graças ao 

lançamento do seu livro "O Desenho Sistemático da Instrução" ('The Systematic Design of 
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instruction") de Dick e Carey, (1990). 

Apesar de existirem vários modelos sugeridos no processo de planeamento e 

desenvolvimento da instrução, iremos caracterizar o que definimos na primeira parte como 

“Modelos de abordagem flexível” seleccionámos alguns modelos mais comuns para a 

produção de e-cursos. 

No planeamento e desenvolvimento de cursos e-Learning são utilizados modelos que 

seguem uma abordagem sistemática e interactiva e requerem o trabalho em equipa de um 

conjunto de profissionais. Os modelos de Dick e Carey, (1990), Kemp, Morrison e Ross, R2D2, 

de Smith e Ragan e ADDIE, são os mais populares. Estes modelos são uma aproximação ao 

modelo conceptual genérico utilizado na análise de sistemas. Em resultado disso 

desenvolveu-se o meta-modelo ADDIA (Análise, Desenho, Desenvolvimento, Implantação, 

Avaliação) cujas fases e actividades derivam de uma "meta-análise" a esses modelos e da 

incorporação de alguns elementos relevantes na produção de e-cursos. 

Uma nova filosofia de conceber e-Learning e que merece considerável realce na 

estruturação de e-conteúdos é a possibilidade de desenvolver objectos de aprendizagem 

reutilizáveis (LOs - Learning Objects), seguindo as especificações do standard SCORM 

(Modelo de Referência dos Objectos de Conteúdo Partilhável - Sharable Content Object 

Riference Mode). Convém, no entanto, salientar que o SCORM não é um standard 

direccionado para melhorar os resultados de aprendizagem, isto é, métodos que facilitem a 

aprendizagem do aluno. Em vez disso, lida com a indexação em meta-dados de LOs 

assegurando reutilização, granularidade e interoperabilidade de conteúdos de 

aprendizagem. A ideia subjacente ao modelo SCORM é que um conteúdo de aprendizagem 

pode ser separado em fragmentos e combinado com outros conteúdos para formar 

conteúdos mais extensos (lição, unidade, curso) tal como se encaixam as peças de um LEGO. 

2.5.4.1 - Modelo de Dick and Carrey  

O Modelo de Dick & Carey (1990) apresenta uma metodologia amplamente adoptada 

para projectos instrucionais.  

Integra 11 fases, que são as seguintes:  

1)  Definição dos objectivos instrucionais, a partir de análise de necessidades atingida 

na comparação entre o desempenho desejado e o desempenho existente;  

2)  Identificação dos conhecimentos e habilidades necessárias, fase por fase, para que 

uma pessoa atinja o desempenho desejado (análise instrucional);  
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3)  Identificação das características (conhecimentos, habilidades e personalidade) que 

a pessoa precisa apresentar antes de começar a aprendizagem (pré-requisitos) para que 

possa ter sucesso;  

4)  Identificação do contexto de aprendizagem e do contexto no qual os 

conhecimentos e as habilidades vão ser usados;  

5) Descrição daquilo que a pessoa deverá ter aprendido a fazer ao final do percurso 

de aprendizagem (objectivos de desempenho), em termos claros, precisos e de forma a que 

possa ser avaliado;  

6) Identificação dos critérios e dos itens de avaliação (aqueles itens cuja variação 

identificarão o sucesso da aprendizagem segundo os critérios definidos);  

7) Definição da estratégia instrucional em seus vários níveis (linha de apresentação 

das ideias, objectivos intermediários, actividades instrucionais etc.);  

8) Preparo do material instrucional ligado às actividades previstas;  

9) Formatação e realização de avaliações que permitam aprimorarem a qualidade e a 

adequação do material instrucional (avaliação formativa);  

10) Avaliação do evento instrucional (como um todo) em relação aos resultados 

previstos levando a um julgamento de seu valor presente e futuro (avaliação somativa);  

11) Realização de revisões permanentes das estratégias, dos materiais, dos 

procedimentos etc. à luz dos resultados verificados.  
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Modelo de Dick e Carey 

 

Figura 55 - Modelo de Dick e Carey 
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2.5.4.2 - Modelo de Kemp, Morrison e Ross 

Kemp, Morrison e Ross (1998) identificam nove elementos essenciais à produção de 

instrução: 

Identificar as necessidades de instrução e especificar objectivos.  

Examinar as características dos alunos. 

Identificar os conteúdos e analisar as tarefas (actividades) de aprendizagem 

necessárias ao alcance dos objectivos. 

Definir os objectivos de aprendizagem para os alunos. 

Planear a sequência do conteúdo dentro de cada unidade lógica de aprendizagem. 

Planear as estratégias de instrução para que cada aluno possa dominar os objectivos. 

Desenvolver a "mensagem Instrucional” (conteúdos) e a distribuição da mesma. 

Desenvolver instrumentos de avaliação. 

Seleccionar recursos que apoiem a instrução e as actividades de aprendizagem. 

Todos estes elementos ocorrem num contexto de avaliação formativa e sumativa: a 

primeira visa identificar melhorias durante o processo de planeamento e desenvolvimento 

da instrução (conteúdos, métodos, actividades de aprendizagem, ferramentas de 

comunicação, e todos os factores que possam melhorar o desempenho do aluno na 

aprendizagem); a segunda tem por objectivo avaliar a eficiência com que os objectivos de 

aprendizagem são alcançados pelos alunos, ocorrendo, por isso, depois do e-curso ser 

produzido. 

2.5.4.3 - Modelo R2D2 

É um modelo que se alicerça numa filosofia puramente construtivista e que funde as 

fases de desenho e desenvolvimento numa só. 

O modelo R2D2 (Riflective, Recursive Design and Development) foi desenvolvido por 

Willis (1995) e pretende significar desenho e desenvolvimento recursivo e reflexivo. 

Neste modelo o processo é iterativo, não linear, e promove a “recursividade”, a 

reflexão e participação de todos os elementos da equipa responsável pela produção do e-

curso, (Heath 1997). Os esforços desenvolvidos pelos diferentes membros da equipa de 
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produção contribuem para o aparecimento de decisões, soluções e alternativas. A avaliação 

formativa é, por isso, um assunto de primordial importância. 

Princípios fundamentais 

Os princípios fundamentais que caracterizam o modelo são a “Recursividade”, a 

reflexão, a não linearidade e a participação. Estes princípios estão descritos a seguir e 

reflectem a perspectiva construtivista do modelo. 

“Recursividade”. Oportunidade dos designers, construtores do e-curso e utilizadores 

finais reverem e repensarem o produto final durante o desenho e desenvolvimento. 

Reflexão. Oportunidade da equipa de produção e dos responsáveis de cada área 

ponderarem e reflectirem nas decisões tomadas e nas que serão necessárias tomar. 

Não linearidade. Refere-se à natureza não sequencial do processo. A flexibilidade e a 

possibilidade de ocorrência simultânea de diversas actividades são atributos-chave dos 

modelos não lineares. 

Participação. Oportunidade de todos os membros da equipa terem uma parte 

significativa nas decisões a tomar. Desta forma, todos têm conhecimento de como as 

alterações afectam o seu trabalho e o produto final. 

Fases do processo 

Os princípios de - recursividade, reflexão, não linearidade e participação - ocorrem 

durante três fases fulcrais: Definição (Deftnition), Desenho & Desenvolvimento (Design & 

Development) e Difusão (Dissemination). 

Definição. Análise básica às necessidades, aos objectivos e aos potenciais 

utilizadores. O objectivo é definir a ideia geral do projecto. 

No projecto, em vez de se proceder a uma análise pormenorizada dos objectivos, das 

actividades de aprendizagem e das características do e-curso, a definição destes emerge do 

trabalho "colaborativo" desenvolvido na fase seguinte (Desenho & Desenvolvimento) entre 

designers, construtores do e-curso e toda a equipa envolvida no projecto. 

Desenho. Envolve toda a equipa do projecto (professores, designers, construtores do 

e-curso e potenciais utilizadores finais). É esboçado um plano onde são descritas todas as 

considerações a ter em atenção dentro da cada área do projecto. Os pormenores do plano 

serão definidos gradualmente. 

Desenvolvimento. Pode começar em qualquer altura e em qualquer peça ou 
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componente que pareça ser necessária ou apropriada. 

Desenho & Desenvolvimento não são fases lineares separadas; designers e 

construtores de e-cursos trabalham em conjunto, desde a ideia geral do projecto até ao 

produto final. Por isso, o processo é flexível e permite implantar melhorias resultantes do 

retorno de informação e de testes de usabilidade. Tal é designado por avaliação formativa 

recursiva. As actividades desta fase direccionam-se para três áreas: (1) conteúdos e as 

actividades de aprendizagem; (2) interface; (3) ferramentas de comunicação, Heath, (1997). 

Difusão. Criação e documentação do pacote de aprendizagem para uma possível 

distribuição comercial. 

Esta abordagem construtivista ao processo ID traz duas particularidades inovadoras: 

(1) fusão das fases de desenho e desenvolvimento numa só; e (2) envolvimento e 

participação dos utilizadores finais no desenho e desenvolvimento da instrução. 

2.5.4.4 - Modelo de Smith e Ragan 

Modelo de Smith e Ragan (1999) de planeamento e desenvolvimento da instrução. 

Engloba três fases: análise, desenvolvimento da estratégia e avaliação. 

Análise: Fase em que são definidos os objectivos da instrução e os tipos de 

aprendizagens a implantar (resolução de problemas, conhecimento declarativo, conceitos, 

princípios). Para isso é necessário analisar o contexto da aprendizagem, (as características 

dos alunos) e as actividades que serão necessárias desenvolver para que os objectivos da 

instrução sejam atingidos. Este tipo de análise é, por vezes, denominada por análise frontal 

(front-end analyses). Reigeluth (1999) refere ainda que é importante nesta fase efectuar a 

análise de eventuais constrangimentos (por exemplo, quanto tempo e dinheiro é possível 

disponibilizar para planear e desenvolver a instrução). 

Estratégia: Fase em que é definido o enquadramento do e-curso, sendo para isso 

necessário tomar decisões estratégicas a dois níveis: "macro" e "micro". Ao nível "macro", 

frequentemente designado por desenvolvimento curricular, são tomadas decisões acerca da 

abrangência (scope), organização e sequência do conteúdo, ou seja, "o que ensinar". Ao nível 

"micro" são tomadas decisões acerca de "como ensinar” ou seja, como conceber a instrução 

para cada um dos tipos de aprendizagem que são necessários implantar (decididos na fase 

de análise). Neste nível é ainda decidida a tecnologia que irá apoiar a instrução. 

Avaliação: Fase em que é feita a avaliação formativa da instrução, com a finalidade 

de determinar alterações que, eventualmente, sejam necessárias realizar. 
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2.5.4.5 - Modelo ADDIE 

O modelo ADDIE (Análise, Desenho, Desenvolvimento, Implantação, Avaliação - 

Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) é um modelo genérico de ID, 

Braxton, Bronico e Looms, (1995); Kruse e Keil, (2000); Lohr, (1999).  

Embora existam vários modelos, quase todos utilizam como padrão as fases de 

análise, desenho, desenvolvimento, implantação e avaliação Braxton, (1995); Kruse e Keil, 

(2000). ADDIE é o acrónimo dessas fases genéricas: Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation. 

 

Figura 56 - Modelo ADDIE 

Formativa Sumativa 

Implantação Distribuição 

Como se pode ver pela figura, muitas das componentes do modelo ADDIE 

assemelham-se às do modelo de Kemp, Morrison e Ross, Lohr, (1999). Na Tabela seguinte, 

são comparados os dois modelos, verificando-se a sobreposição no modelo ADDIE dos 

elementos identificados por Kemp (1998) como essenciais à produção de instrução (Lohr, 

1999). 

Fases do modelo ADDIE e os nove elementos do modelo de Kemp, Morrison e Ross 

essenciais à produção de instrução. 
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Tabela 19 - Modelo ADDIE - Modelo Kemp, Morrisone Ross 

Modelo ADDIE 

FASES 

Modelo Kemp, Morrisone Ross 

Elementos 

Análise Identificar as necessidades de instrução 

Examinar as características dos alunos 

Identificar os conteúdos e analisar as 

tarefas 

Desenho Definir os objectivos de aprendizagem 

Planear a sequência dos conteúdos 

Planear a estratégia de instrução  

Desenvolvimento Desenvolver a “mensagem instrucional” 

Implementação Calendarizar a distribuição dos 

conteúdos 

Avaliação Desenvolver os instrumentos de 

avaliação 

 

2.5.4.6 - Meta-modelo RADDIA 

Para se criar um modelo para a estruturação de e-conteúdos na forma de LOs 

(Learning Objects) utilizou-se o meta-modelo ADDIA ao qual se incorporou especificidades 

de LOs. O modelo resultante, que é o ADDIA com reutilização, foi designado por meta-

modelo RADDIA (Reutilização, Análise, Desenho, Desenvolvimento, Implantação, Avaliação) 

e é direccionado para a produção de Recursos e Componentes de Aprendizagem 

Reutilizáveis (RARs e CARs). 

O meta-modelo RADDIA não explora a questão da interface quando se combinam 

vários LOs (RARs e CARs). Embora a criação de LOs seja independente do meio de 

distribuição a ser utilizado, a sua combinação deve respeitar o modelo de interface definido 

pela organização, designadamente o esquema de página e o esquema de navegação. Como 

dificuldade daí resultante é de salientar o seguinte: como é que o esquema de página e o 

esquema de navegação são aplicados aos LOs à medida que estes são combinados e 
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distribuídos, por exemplo, ao navegador do aluno? Considere-se um caso de um documento 

HTML com duas imagens e um gráfico cujos recursos são combinados em tempo real para 

realizar o objecto: como é possível especificar o local de enquadramento apropriado para 

cada um desses recursos? Não nos podemos esquecer que a organização da informação é 

um factor importante que não deve ser desprezado. A estruturação que é dada ao conteúdo 

não é casual; fundamenta-se em estratégias de instrução e de motivação direccionadas para 

a evidência e a sequência do conteúdo, com o objectivo de facilitar a aprendizagem do 

aluno.  

Outra dificuldade encontrada, que requer um estudo mais aprofundado aos objectos 

de aprendizagem (LOs), prende-se com o facto de não ser fácil expressar no vocabulário 

recomendado para a categoria "Relação" da estrutura metadados (onde é decida a relação 

do LO com outros LOs relacionados) a taxionomia proposta por Wiley (2000) verificando-se 

uma certa desarticulação entre o possível e o desejável. 

Idealmente o grande benefício pedagógico dos LOs reside no potencial de fornecer a 

instrução certa, à pessoa certa. Contudo os LOs são um conceito recente cuja abordagem se 

encontra ainda na fase de infância. A sua concepção e reutilização são, por isso, muitas vezes 

fantasiadas e super-expectadas. Não é de admirar a existência de uma certa "criatividade" 

na definição do conceito quer por parte das organizações que desenvolvem LOs para os seus 

sistemas, quer por parte da sua exploração pelas indústrias de LCMSs. Esta "criatividade" 

também se sente nas próprias orientações pedagógicas dos RARs e CARs que são um 

conceito que tem um potencial enorme para poder revolucionar a nossa maneira de 

estruturar e-conteúdos de aprendizagem. Por exemplo, seria interessante analisar todas as 

recomendações curriculares do Ministério da Educação com vista à sua reestruturação 

nestes objectos de aprendizagem. 

2.5.5 – Modelos de Desenho da Interface de e-Cursos  

No "Desenho da interface de e-cursos" são sintetizadas orientações para o desenho 

da interface de e-cursos. Um bom desenho da interface garante que a atenção dos alunos se 

foca nos conteúdos, enquanto um desenho da interface descuidado incita os alunos a 

preocuparem-se, primeiro com os pormenores da interface e, só posteriormente com os 

conteúdos a aprender. Para tal, é necessário um estudo às características de usabilidade 

recomendadas para sistemas multimédia. 

2.5.5.1 - Modelo sintáctico-semântico do conhecimento do utilizador 

Segundo Lima e Barbosa (1997) o modelo sintáctico-semântico é um modelo geral 

que pode aplicar-se em qualquer situação e que especifica que os utilizadores têm um 

conhecimento sintáctico dos pormenores dependentes do equipamento e um conhecimento 
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semântico dos conceitos. Os autores estabelecem ainda as seguintes definições para os 

conhecimentos sintáctico e semântico. 

Conhecimento sintáctico 

O conhecimento sintáctico é a profusão de pormenores de interface a manter na 

memória. Trata-se de um conhecimento dependente do sistema, que é adquirido por 

memorização e repetição, e é esquecido se não for usado regularmente. 

Conhecimento semântico 

O conhecimento semântico compreende objectos e acções, e divide-se em dois tipos 

de conceitos: (1) conceitos computacionais; e (2) conceitos de tarefas.  

Em ambos os casos é gerada uma hierarquia de objectos e acções para os conceitos 

computacionais (interface) e uma hierarquia de objectos e acções para as tarefas. 

Consideremos, por exemplo, a tarefa de escrever uma carta utilizando um 

computador. Para realizar esta tarefa o utilizador tem de integrar fluentemente três tipos de 

conhecimentos: o utilizador tem de ter o conceito de alto nível de escrever (acção da tarefa) 

uma carta (objecto da tarefa), reconhecer que a carta é armazenada num ficheiro (objecto 

computacional) e conhecer o comando gravar (acção computacional), executado pelo 

pormenor sintáctico de premir a tecla X (conhecimento sintáctico). 

O modelo sintáctico-semântico do conhecimento do utilizador pode proporcionar um 

guia para os professores ou formadores, realçando os diferentes tipos de conhecimento que 

o utilizador necessita de adquirir. 

2.5.5.2 - Modelo da interface objecto-acção de Sen Shneiderman 

De acordo com Shneiderman (1996), o modelo sintáctico-semântico do 

comportamento humano: 

 Tem sido usado para descrever a: 

o Programação; 

o Manipulação de bases de dados; 

o Manipulação directa. 

o Distingue a aquisição de conceitos semânticos e a 

memorização de pormenores sintácticos. 

o Os conceitos semânticos das tarefas do utilizador são bem 

organizados e mantêm-se estáveis na memória. 
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o Os pormenores sintácticos da linguagem de comando são 

arbitrários (variam de sistema para sistema) e requerem treino. 

Com a introdução das interfaces gráficas (GUIs) a sintaxe de comandos deu lugar a 

manipulações directas aplicadas a representações visuais de objectos (ícones) e a acções 

(cliques). A ênfase passou para a apresentação visual dos objectos e para as acções 

associadas às tarefas do utilizador. Por consequência, os pormenores sintácticos foram 

minimizados. 

Foi neste âmbito que Ben Shneiderman (1996) desenvolveu o modelo da interface 

objecto-acção (IOA). Trata-se, em traços gerais, de um modelo centrado nos objectos e 

acções da tarefa e nos objectos e acções da interface (Tabela). 

Segundo o modelo IOA, delinear o desenho de objectos-acções implica compreender 

bem a tarefa e criar representações metafóricas para a interface. A tarefa inclui o universo 

de objectos de informação com os quais o utilizador trabalha e as acções que lhe permitem 

atingir os objectivos propostos. A interface inclui a utilização de metáforas para esses 

objectos e acções. 

2.5.5.3 - Modelo IOA de Ben Shneiderman para interfaces gráficas. 

 

Tabela 20 - Modelo IOA de Ben Shneiderman 

Componentes do Modelo IOA de Bem Shneiderman 

Tarefas . Objectos de informação. 

. Acções aplicadas a esses objectos.  

Interface 

 

. Metáforas para os objectos. 

. Metáforas para as acções. 

O autor refere que o modelo IOA está em harmonia com as tendências da engenharia 

de software para o desenho orientado a objectos e os métodos de programação que se 

tornaram populares na última década, acrescentando ainda que o modelo também é 

aplicável ao desenho de conteúdos para a Web. As estratégias sugeridas pelo autor neste 

último âmbito encontram-se discriminadas na Tabela anterior. 
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Tarefas 

Para descrever estruturas de informação complexas do mundo real (objectos de 

informação) utilizam-se agregados de informação. Por exemplo, uma enciclopédia é vista 

geralmente como uma lista alfabética de artigos com um índice de artigos linear a apontar 

para as páginas. No entanto, os artigos podem ter uma estrutura hierárquica de secções, 

subsecções e referências cruzadas entre artigos criando uma rede. 

As acções possíveis sobre os objectos permitem que os utilizadores escolham 

caminhos diferentes através da informação. A maioria dos recursos de informação pode ser 

percorrido linearmente, mas o tamanho do percurso pode indiciar uma necessidade urgente 

de atalhos, para encontrar informação relevante. As acções invocadas pelo utilizador podem 

ser elementares ou agrupadas, sendo as últimas constituídas por várias acções elementares. 

Interface 

As estruturas ou hierarquias de informação (objectos de informação) são 

frequentemente representadas por metáforas como, por exemplo, pastas e documentos, 

livros com capítulos, enciclopédias com artigos, televisão com canais, etc. 

A representação das acções possíveis também é, muitas vezes, conduzida por 

metáforas - ícones, botões ou áreas de imagem - que o utilizador deve seleccionar para 

invocar a acção respectiva. 

2.5.5.4 - Modelo (OAR) Objectives-Resources-Activities de George Joeckel, Joel 

Gardner e Tae Jeon 

O modelo Objectives-Resources-

Activities (OAR) é um Modelo ID criado para 

um contexto específico: cursos de ensino à 

distância distribuídos através de um LMS em 

ensino superior, ( Joeckel G. 2008). 

Foi desenvolvido em 2008, na 

Universidade estatal de Utah, nos USA no 

Centro de Apoio ao Ensino por George 

Joeckel, Joel Gardner e Tae Jeon  

Figura 57 - Modelo OAR de George Joeckel, Joel 

Gardner e Tae Jeon 

O objectivo do modelo OAR foi preencher os seguintes critérios: 
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 Manter um foco total no sistema de aprendizagem; 

 Criar uma ajuda gráfica simples e facilitadora da comunicação entre vários 

participantes; 

 Manter-se integrado e evitar o uso de jargão; 

 Integrar-se no processo de cursos online.  

Embora este modelo seja orientado para o ensino à distância, o seu foco é colocado 

para actividades assíncronas no contexto de um LMS e não aborda o contexto síncrono à 

distância. 

2.6 – Conclusões do Marco teórico 

Da análise realizada no âmbito teórico disponível é possível identificar o seguinte 

quadro de referência: 

A enorme aceleração no processo de mudança tecnológico e metodológico, conduziu 

a uma importante mudança no perfil comportamental dos alunos. Os nossos alunos, 

identificam-se com perfis de diferentes estilos de aprendizagem, como aprendizes digitais, 

aprendizes multi-canal ou multi-mudais, Web e multimédia dependentes e uma tendência 

para “surface learners”, aprendizes superficiais. O que define igualmente uma nova 

abordagem tecnológica e pedagógica no processo de ensino. O processo de mudança 

permanente leva-nos também a alterações nos perfis sociais dos alunos com maior 

preferência pelo ensino virtual, conteúdos multimédia, bem como uma necessidade de 

formação contínua de professores. 

A aprendizagem superficial, associada ao “saber que hesite” aponta no sentido da 

necessidade de complementar o perfil das taxionomias de ensino a esta nova realidade. 

Quanto a modelos ID, Merrill (1999) fez uma análise a vários modelos de instrução e 

concluiu que os princípios elementares de instrução são similares, independentemente da 

filosofia pedagógica utilizada. Taylor L. igualmente diz que entre os diversos modelos ID, 

existe um denominador comum, que inclui cinco fases genéricas, como: 1) analise; 2) 

desenho; 3) desenvolvimento; 4) implementação; e 5) avaliação. 

Lima (2003), distinguem os seguintes tipos de modelos: 

 Modelos para a estruturação de e-conteúdos; 

 Modelos para aprendizagem por resolução de problemas;  

 Modelos de aprendizagem por instrução directa; 

 Modelos de aprendizagem por motivação dos alunos; 

 Modelos de planeamento e desenvolvimento de e-conteúdos; 
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 Modelos de desenvolvimento de interface de e-conteúdos. 

 As alterações tecnológicas que permitem o recurso a actividades interactivas 

síncronas, com recurso a salas de aula virtuais, exigem igualmente resposta e 

sistematização adequada em termos de modelos de ensino. 

Da investigação realizada apenas, o modelo OLE, de Hannafin, Land e Oliver (1999), 

e o modelo CLE de Jonassen (1999) (orientados para a resolução de problemas), referem o 

recurso a actividades interactivas síncronas, em termos de suporte, embora de forma 

indicativa. No entanto, considerando que estes modelos são datados de 1999, onde as 

larguras de banda ainda eram exíguas e se estavam a dar os primeiros passos em termos de 

”stream vídeo”, a sua abordagem é meramente indicativa e com falta de detalhe quanto à 

sistematização da sua utilização. 

Novos desafios ao nível da aprendizagem colaborativa, em redes sociais e outras 

formas construtivistas de aprendizagem, são possíveis responder com actividades síncronas, 

na medida em que se verificam avanços tecnológicos que os sustentam. 

São os ambientes virtuais de aprendizagem no seu formato de salas de aula virtuais 

ou outros que vão tornar viável a resposta a dar neste contexto. 

Neste contexto é importante identificar o tipo de aulas virtuais que melhor servem o 

processo pedagógico, bem como o tipo de ferramentas, seu perfil e funcionalidades, que 

deve integrar. 

Identificar e comparar as salas de aula mais utilizadas no mercado. 

Analisar quais as actividades pedagógicas que podemos realizar com recurso a salas 

de aula virtuais bem como aquelas que tecnicamente não são viáveis, ou não são 

recomendáveis. 

Analisar e compilar um referencial de boas práticas a seguir na utilização de salas de 

aula virtuais. 

Deve ser este o foco do trabalho empírico a realizar.  
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CAPÍTULO 3 

Investigação empírica 
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Aproximação metodológica geral  

O tema principal da investigação realizada, tinha como objectivo caracterizar a 

importância das aulas virtuais em formação não presencial.  

Devemos clarificar o significado da sala de aula virtual neste trabalho, que tem a ver 

com um ambiente de comunicação síncrona, áudio, vídeo, partilha de ecrã, com um mínimo 

aceitável de características técnicas.  

Tentamos caracterizar e avaliar a importância da tutoria online no ensino à distância 

assim como ferramentas de comunicação para transmitir conteúdos educativos. Igualmente 

identificar meios técnicos complementares que devem integrar a salas de aulas virtuais, a 

avaliação dos resultados com base na opinião de professores e alunos com experiência de 

ensino em ambiente não presencial e também, a análise de sugestões de boas práticas a 

utilizar.  

A investigação realizada foi suportada em dois estudos sobre a utilização, avaliação e 

comparação de salas de aula virtuais.  

Estudo 1 – Sobre a análise do perfil de funcionalidade desejáveis e funcionamento 

pedagógico das salas virtuais. Este estudo baseou-se nos seguintes instrumentos: Inquérito 

online, contactos em ambiente de “focus grupos”, debates e entrevistas com especialistas, 

opinião de alunos e professores que utilizaram salas de aula virtuais. Esta abordagem 

permitiu-nos uma análise cruzada de resultados. 

Estudo 2 – Comparação de perfis de salas de aula virtuais existentes. Este estudo 

compreendeu na compilação de elementos técnicos referentes a diferentes salas virtuais, 

obtenção de opinião de especialistas e tratamento dos respectivos dados segundo uma 

metodologia, de um modelo desenvolvido, para obtenção comparada da satisfação do 

utilizador.  

Foram seguidos os seguintes passos, para identificar com detalhe os objectivos de 

investigação: 

1. Reparação de um conjunto de perguntas, destinadas a identificar a 

problemática e obter respostas em linha com os objectivos do estudo; 

2. Realização de um inquérito online;  

3. Realização de debates e entrevistas com especialistas e alunos que 

participaram em cursos que foram coordenados ou dados por nós, de forma a obter 

comentários e sugestões sobre salas virtuais em contexto de ensino não presencial; 

4. Conclusões cruzadas entre análise quantitativa e qualitativa; 
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5. Comparação entre as principais salas virtuais identificadas pelos inquiridos; 

6. Conclusões globais e validação das hipóteses de tese; 

7. Identificação e caracterização de novas áreas de investigação. 

 

3.1 - Estudo 1 – Analise do funcionamento das salas de aula virtuais 

Preparámos um questionário que nos serviu de base a todos os estudos realizados. 

Isto é, as perguntas serviram-nos para a elaboração do inquérito online, a linha de 

orientação dos debates e entrevistas realizadas.  

Este processo, permitiu-nos obter informação estruturada que nos facilitou uma 

análise cruzada entre dados quantitativos obtidos e os respectivos dados qualitativos 

obtidos em debates, entrevistas, reflexões com “grupos focus” onde participaram 

especialistas de diversas instituições de ensino internacionais, bem como estudantes de 

cursos que coordenámos.  

Os resultados foram obtidos junto de especialistas altamente qualificados que 

participaram como docentes em cursos que coordenámos ou alunos dos mesmos cursos, 

também estes, professores de ensino universitário e secundário.  
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3.1.1 – Instrumento de análise (1) - Análise quantitativa sobre aulas 

virtuais 

3.1.1.1 – Objectivos  

Neste capítulo fomos pesquisar informação quantitativa sobre as salas virtuais, de 

forma a encontrar os melhores perfis de salas, e as melhores práticas seguidas.  

Tendo em vista identificar os seguintes aspectos: 

a) A comparação entre os dois tipos de salas de aula virtuais, baseadas em 

equipamento pesado e PC e ainda comparar as várias salas de aula virtuais, (que funcionam 

com base em PC e software referenciadas no inquérito;  

b) Quais a ferramentas que se devem incorporar numa sala de aula virtual, para 

o seu correcto funcionamento de tutoria em ensino à distância, bem como outros aspectos 

de utilização funcional num contexto pedagógico; 

c) Identificar o que são consideradas boas práticas na sua utilização. 

 

Considerámos como principal tarefa a realizar neste capítulo a elaboração de um 

questionário que nos habilitasse à construção do inquérito e posteriormente a linha a seguir 

nos debate e entrevistas a realizar.  

Em seguida procedemos à obtenção de dados através de um inquérito online.  

3.1.1.2 – Construção do questionário   

O questionário foi feito em três línguas, português, espanhol e inglês, na medida em 

que se destinava a ser distribuído online dirigido a três grupos linguísticos diferentes e foram 

seguidos os seguintes passos: 

1. Construção de um pré-questionário; 

2. Pré-teste e validação do questionário; 

3. Aperfeiçoamento do questionário;  

4. Definição e validação da amostra. 

Começámos por preparar todas as perguntas para as submeter à avaliação de 

especialistas, quanto à sua simplicidade de interpretação e caracterização dos objectivos de 

análise. 
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Após a sua validação, as questões seleccionadas e corrigidas serviram de base à 

construção do questionário assim como das restantes tarefas de investigação programadas.  

O projecto de inquérito foi apresentado aos especialistas para análise, validação e 

sugestões, no formato que se apresenta em seguida. 

 

Inquérito inicial para análise e validação por especialistas   

 

Cópia do inquérito distribuído a especialistas para avaliação e validação das 

perguntas em versão portuguesa   

Inquérito de avaliação sobre Salas de aula virtuais. 

Este inquérito tem como objectivo avaliar quantitativa e qualitativamente a opinião 

de formadores e formandos que tenham utilizado SAV – Salas de aula virtuais, a fim de 

identificar com a maior objectividade possível o seu potencial pedagógico e melhorar o seu 

perfil tecnológico, bem como parametrizar um conjunto de boas práticas para a sua 

utilização. 

As SAV são sistemas de vídeo-conferência que podem integrar as seguintes 

funcionalidades, áudio, vídeo, quadro, chat e partilha de ecrã.  

Existem basicamente dois estereótipos de sala de aula virtuais. As que são 

constituídas por um portal colocado num servidor, onde os participantes para se ligarem 

entre si, necessitam de ter além de um computador com ligação à Internet, uma webcam 

auscultadores e micro, conhecidos por sistemas leves (semelhante ao que se mostra do lado 

esquerdo e que corresponde ao ecrã de um PC). E as que são constituídas por equipamento 

com alguma sofisticação, que liga entre si, duas ou mais salas onde em cada uma se 

encontra um número limitado de participantes (como se mostra do lado direito). 

 
 

Figura 58 - Aula virtual baseada em PC 
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Figura 59 - Sala de vídeo-conferência baseada em Hardware 

Vamos por isso, também procurar analisar a importância relativa sob o ponto de vista 

pedagógico, quanto à utilização de salas de aulas virtuais com funcionamento em 

equipamento ligeiro, assim como salas de aula virtuais suportadas em equipamento pesado. 

Nesta fase estamos a proceder à validação do inquérito e apreciávamos a vossa 

cooperação como “especialista de validação”. 

Para isso, responda por favor na coluna a amarelo sobre a importância que atribui a 

cada uma das perguntas assim como da sua simplicidade de compreensão. 

Se acha que em alguma das questões o texto deve ser alterado, ou gostaria de 

sugerir a introdução de alguma pergunta nova, por favor faça-o no fim no local previsto para 

o efeito. 

Muito obrigado pela sua cooperação 

Tabela 21 - Questionário  

 

N
º 

O
rd

e
m

  
Questão 

 
Nota (12) 

 
Atribua 

1 a 5 

1 Já usou uma SAV – Sala de aula virtual em ambiente de ensino? 
Se a sua resposta foi não então muito obrigado pelo seu interesse em 
apoiar o nosso trabalho de investigação, mas por favor não responda a 
mais questões,  

  

2 Qual o país onde exerce a sua actividade?   
3 Participou como formador em algum curso a distância? 

S / N 
 
 

Se Sim, de quantas horas? 
Até 25 horas  
De 25 a 50 horas  
De 50 a 150 horas  
Com mais de 150 horas  

  

4 Participou como formando em algum curso a distância? 
S/N 
 
 

Se Sim, de quantas horas? 
Até 25 horas  
De 25 a 50 horas  
De 50 a 150 horas  
Com mais de 150 horas  

  

5 Indique o intervalo em que se insere a sua idade 
< 30 anos  

  

                                                 

12
 - Classifique a importância da pergunta - 1 a 5 
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30 a 40 anos  
40 a 50 anos  
> 50 anos  

6 Quantos anos tem de experiência como docente 
< 5 anos  
5 a 10 anos  
10 a 20 anos  
+ 20 anos  

  

7 Qual o seu grau académico 
Licenciatura 
Pós-graduação 
Mestrado 
Doutoramento 

  

8 Sexo 
M/ F 

  

9 Grau de ensino com que trabalha 
 

Pré-escolar 
Primeiro ciclo 
Secundo Ciclo 
Secundário 
Universitário 
Formação profissional 

  

10 Qual a área cientifica em que trabalha (catalogar)   

 

Apreciação geral sobre tutoria online 

Tabela 22 - Questionário - Aspectos gerais sobre tutoría online 

N
º 

O
rd

e
m

 Questão   

Nota (
13

) 
 

Atribua 
1 a 5 

11 Já usou TO – tutoria online, como Formador   
S / N 

  

12 Já usou TO – tutoria online como: Formando S/N   
13 Considera a TO imprescindível para o apoio ao ensino à distância 

Classifique de 1 a 5 
  

14 Considera as actividades assíncronas (wikis, fóruns, trabalhos e outros 
geridos directamente ou através de uma plataforma) suficientes para o 
trabalho de tutoria? 
S / N 

  

15 Na sua opinião qual a importância dos grupos de trabalho no ensino à 
distância  
Classifique de 1 a 5 

  

16 Qual a importância que atribui às actividades assíncronas (wikis, fóruns, 
trabalhos e outros geridos directamente ou através de uma plataforma) em 
tutoria online 
Classifique 1 a 5 

  

18 Classifique de 1 a 5 o fórum como instrumento de debate pedagógico.    

                                                 

13
 Classifique a importância da pergunta - 1 a 5 
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20 Qual a importância que atribui às actividades síncronas (SAV - salas de aula 
virtuais,). Classifique de 1 a 5 

  

22 Qual a importância que atribui à actividade síncrona Chat. Classifique 1 a 5   
23 Classifique qual a importância que atribui à actividade síncrona “partilha de 

ecrã”. Classifique de 1 a 5  
  

24 Classifique qual a importância que atribui à actividade síncrona vídeo-
difusão Classifique de 1 a 5 

  

25 Entende que a Vídeo difusão deve ser complementada por chat 
S / N 

  

 

Sobre as SAV – Salas de Aula virtuais 

Tabela 23 - Questionário - Sobre as AV - Aulas Virtuais 

N
º 

O
rd

e
m

  

 
Questão 

 

Nota (
14

) 

 

Atribua 
1 a 5 

26 Indique qual o tipo de SAV já usou em ambiente de formação 
salas de aulas virtuais com funcionamento em equipamento ligeiro  
S / N 
salas de aula virtuais suportadas em equipamento pesado. S/N 
S / N 

  

27 Classifique os sistemas de SAV que usou, sob o ponto de vista da 
mobilidade, funcionalidade e interactividade formador / formando 
 (0 a 4) 

  

28  Classifique os sistemas de SAV que usou, sob o ponto de vista da 
mobilidade, funcionalidade e interactividade formador / formando 
 (0 a 5), 0 = não usou 

  

29 Se usou uma SAV com um sistema pesado, indique o tipo de suporte 
técnico que necessitou para o seu funcionamento regular, após a sua 
instalação. 1 a 5 

  

30 Quando usou uma SAV (de equipamento tipo pesado) pela primeira vez 
conseguiu fazê-lo sozinho 
S / N 

  

31 Se usou uma SAV com um sistema ligeiro, indique o tipo de suporte técnico 
que necessitou para o seu funcionamento regular, após a sua instalação.    
1 a 5 

  

32 Quando usou uma SAV (de equipamento tipo leve) pela primeira vez 
conseguiu fazê-lo sozinho 
S / N 

  

 

3

33 

 A SAV – sala d e aula virtual deve incluir: 
 

Instrumentos disponíveis   Imprescindível Indiferente Dispensável 

Áudio     

                                                 

14
 Classifique a importância da pergunta - 1 a 5 
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Vídeo     
Quadro virtual p/ apresentação /     
Quadro virtual p/ comentários      
Partilha de ecrã     
Partilha de ficheiros     
Chat    

 

 

34 A SAV deve permitir o acesso individual a todos os participantes ao uso de 
áudio, vídeo e chat de forma: 
Livre  
Controlada pelos tutores  

  

35 Numa SAV, o chat pode ser considerado: 
- Um elemento facilitador e complementar dos trabalhos  
- Um elemento de distracção para o bom funcionamento dos trabalhos  
– Não afecta os trabalhos  

  

36 Se a apresentação no quadro digital for por slides estáticos considera: 
- Muito negativo  
- Negativo  
- s/ importância  

  

37 Em vez de vídeo dos participantes, tivesse apenas uma imagem estática 
(foto) dos participantes acha que afectaria muito a performance da sala 
virtual? 
– redução importante  
– sem relevância  

  

38 Em vez de vídeo dos tutores, tivesse apenas uma imagem estática (foto) 
dos tutores acha que afectaria muito a performance da sala virtual? 
– redução importante 
– sem relevância  

  

39 Entende que uma SAV deve destinar-se a: 
 Actividades de tutoria, apresentação de trabalhos dos alunos, discussão de 
temas interactivos e esclarecimento de dúvidas 
- Classifique de 1 a 5  

  

40 Entende que uma SAV deve destinar-se, principalmente da apresentação 
de conteúdos por parte dos tutores 
- Classifique de 1 a 5  

  

41 Como formador, entende que a função gravação da sessão, deve estar 
acessível: 
- Só a formadores  
- A formadores e a formandos.  
(a resposta é alternativa)  

  

42 Classifique qual a importância de um estudante poder ter acesso a aulas 
virtuais de qualquer lugar é importante?  
– classifique 1 a 5  

  

43 Classifique a importância para os tutores poderem dar as suas aulas de 
qualquer lugar (só com o uso do seu PC e webcam) sem terem de estar 
dependentes de uma sala especialmente equipada para o efeito.  
– classifique 1 a 5  

  

44 Considera imprescindível o uso de uma sala de aula virtual para a prática do 
ensino à distância.  
S / N 

  

45 Se usou um sistema leve de SAV qual foi:   
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- Marratech 
- Adobe Connect 
- Saba 
- Elluminate 
- Livelearn 
- Open meetings 
- Outra [              ] 

 

Impacto de resultados e sugestões 

Tabela 24 - Questionário - Sobre resultados e sugestões 

 

N
º 

O
rd

em
 Pergunta   

Nota (
15

) 
 

Atribua 
1 a 5 

46 Se não tivesse limitações hierárquicas, técnicas, ou financeiras, num curso 
de ensino a distância em que participasse, considera o uso de SAV como: 
– Imprescindível  
- Talvez usasse  
– Dispensável  

  

47 O uso de SAV contribuiu para a melhoria do processo de ensino à distância 
em que participou 
- Classifique de 1 a 5  

  

48 O uso de SAV contribuiu para a melhoria do processo de reflexão dos 
formandos 
- Classifique de 1 a 5 

  

49 O uso de SAV contribuiu para a melhoria dos resultados finais 
- Classifique de 1 a 5 

  

50 Da sua experiência, entende que numa SAV podem ser desenvolvidas 
quase todas as actividades que se realizam numa sessão presencial 
Classifique de 1 a 5 

  

51 Que actividades entende que não consegue desenvolver numa SAV e que 
consegue fazer numa sessão presencial 
- Listar: 

  

52 A SAV pode substituir uma sessão presencial com pequenos ajustamentos 
Classifique de 1 a 5 

  

54 Em 3 frases como caracterizaria a importância de uma SAV num curso de 
ensino à distância 

  

55 Que sugestões de boas práticas sublinharia para o uso de TO em ensino à 
distância 

  

56 Se acha que deveria sugerir algum texto alternativo para alguma das 
questões anteriores, por favor escreva o número da pergunta e o texto que 
gostaria de ver substituído nas linhas em baixo 

  

57 Se acha que se deveria acrescentar mais alguma pergunta ao inquérito, por 
favor escreva-a o número respectivo e o novo texto, no espaço seguinte: 

  

58 Se pretende obter informação sobre as conclusões desta investigação insira 
por favor o seu nome e-mail na linha seguinte 

  

59 Data   

                                                 

15
 Classifique a importância da pergunta - 1 a 5 
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Pré-teste e validação do questionário  

O inquérito foi submetido à apreciação de especialistas para sua análise, melhoria e 

validação antes da sua distribuição definitiva. 

Para o efeito procurámos obter informação sobre os seguintes aspectos:  

1. Importância de cada uma das questões face aos objectivos definidos. Os 

especialistas deveriam classificar cada pergunta de 1 a 5, em conformidade com 

este objectivo;  

2. Clareza e facilidade de entendimento de cada uma das questões. Igualmente foi 

solicitada uma classificação de 1 a 5, bem como pedida sugestão de correcção se 

necessária;  

3. Pedido ainda a sugestão de questões que pudessem ser necessárias para 

completar a análise.  

Procurámos que os especialistas fossem originários de vários países e ambientes 

culturais diferentes, bem como dispondo de uma sólida experiência em ambientes virtuais 

de ensino.  

 Especialistas consultados para validação do questionário 

Convidámos 17 especialistas para se pronunciarem sobre a estrutura e clareza das 

questões para efeitos da sua validação.  

Tabela 25 – Especialistas consultados 

 Respondido  

Carlos Vaz de Carvalho – ISEP – Universidade de Porto - Portugal S 
Conny Ericsson – Suécia S 
Fernando Ramos – Universidade de Aveiro N 
Grete Oline Hole – Universidade de Bergamo - Noruega N 
Jan Piecha – Universidade de Katovice - Polónia N 
Johnny Viden – Universidade de Lulea - Suecia S 
José Azevedo – Universidade dos Açores - Portugal S 
Manuela Sarmento – Universidade Lusíada - Portugal S 
Maria D. G. Fernandes – Universidade de Córdoba  N 
Paulo Pinto – Universidade Lusíada Portugal  S 
Pedro Veiga – Universidade de Lisboa S 
Pitere Van Parren – Universidade de In Holland - Holanda N 
Ricardo Luengo – UNEX - Espanha  N 
Rui Ribeiro – FCCN  S 
Theo Hug – Universidade de Innsbruck - Austria N 
Thiery Ervi – Universidade du Rone - Francia N 
Xavier Basogain – Universidade do País Basco S 
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Os especialistas marcados com S, responderam ao pedido de avaliação formulado e 

produziram igualmente sugestões para a melhoria do questionário.  

Definição e validação da amostra 

Tendo em conta que o universo dos utilizadores que pretendemos analisar é 

emergente e consequentemente muito limitado, não se aplicam a totalidade dos métodos 

estatísticos usuais, para efeitos da sua validação. 

Para ambientes de análise deste tipo, o difícil é encontrar elementos disponíveis a 

participar e responder a um inquérito, que tenham conhecimento válido e experiência a 

transmitir. Por isso o esforço principal consistiu em encontrar participantes qualificados para 

responder ao inquérito. 

A amostra foi constituída por 117 repostas das quais apenas foram consideradas 

válidas 102 e das quais 63 participantes foram do sexo masculino e 39 do sexo feminiino.  

Processo de tratamento estatístico e fiabilidade 

Como dispomos de Formação estatística de base, resultante da formação académica 

que temos, como economista, optámos pela importação dos dados obtidos directamente da 

plataforma Moodle, onde foi realizado o inquérito e fazer o tratamento estatístico directo 

em folha de cálculo, assim como os respectivos gráficos.  

Neste caso específico, é considerada que a metodologia seguida é suficiente para 

obtenção dos dados desejados. 

Complementarmente e para efeitos de fiabilidade dos resultados obtidos das 

respostas ao questionário, recorreu-se ao SPSS, para a sua validação através do critério “Alfa 

de Cronbach”. Para o efeito, usámos todos os items do questionário que partilhavam uma 

mesma estrutura e estavam vinculados ao conceito que se pretendia medir.  

Os resultados obtidos evidenciam uma alta fiabilidade e uma alta consistência interna 

de prova, portanto uma grande precisão na avaliação do resultado construído, com um valor 

de Alfa igual a 0,93. As tabelas seguintes mostram como se comporta a fiabilidade quando 

algum dos items é eliminado. Os resultados evidenciam, de novo, que todos os items do 

questionário são relevantes e necessários. 
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Tabela 26 - Coeficiente Alfa de Cofenbach 

 

Dados Estatísticos de fiabilidade 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

baseado nos 

elementos tipificados 

N. de elementos 

,933 ,934 28 

 

 

 

Tabela 27 – Dados Estatísticos totais para aferição de fiabilidade 

 

Dados Estatísticos totais  

 Media da 
escala se se 
elimina o 
elemento 

Variância de la 
escala se se 
elimina o 
elemento 

Correlação 
elemento - total 
corrigida 

Correlação 
múltipla 
quadrada 

Alfa de 
Cronbach se 
se elimina o 
elemento 

Q17-1 96,49 247,256 ,426 . ,932 

Q17-2 96,38 249,422 ,407 . ,932 

Q17-3 96,51 246,256 ,530 . ,931 

Q17-4 96,49 242,801 ,658 . ,929 

Q17-5 96,91 234,310 ,750 . ,928 

Q17-6 96,76 238,553 ,694 . ,929 

Q17-7 96,82 231,740 ,708 . ,928 

Q20 1-2 96,64 243,689 ,537 . ,931 

Q20 -2 97,69 248,856 ,303 . ,934 

Q21-1 97,16 239,816 ,491 . ,932 

Q21-2 97,33 240,773 ,539 . ,931 

Q24-1 98,09 250,765 ,486 . ,931 

Q24-2 98,16 249,271 ,531 . ,931 

Q24-3 98,33 251,455 ,424 . ,932 

Q24-4 98,27 248,564 ,549 . ,931 

Q24-5 98,20 253,573 ,306 . ,933 

Q24-6 98,27 248,564 ,549 . ,931 

Q24-7 98,20 253,573 ,306 . ,933 

Q30-1 96,38 241,059 ,573 . ,930 

Q30-2 96,56 234,707 ,757 . ,928 

Q30-3 96,27 242,927 ,641 . ,929 

Q30-4 96,51 248,846 ,286 . ,935 

Q30-4 96,40 237,291 ,732 . ,928 

Q32-1 96,18 233,195 ,728 . ,928 

Q32-2 96,33 237,818 ,593 . ,930 

Q36-1 96,36 233,689 ,773 . ,927 

Q36-2 96,64 238,053 ,679 . ,929 

Q36-3 96,49 239,846 ,706 . ,929 
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Forma de obtenção das respostas 

Para a obtenção de respostas publicámos o inquérito na Plataforma Moodle, afim de 

obtermos a maior cobertura possível e atingir um universo mais alargado. 

Os países de destino foram Portugal, Espanha e restantes países Europeus e da 

América Latina.  

Aperfeiçoamento do questionário  

Com base nas críticas e sugestões, corrigimos o inquérito inicial foi produzido um 

inquérito final, onde se reduziram de 59 para 39 o número de questões apresentadas, 

conforme se segue.  

 

 Questionário definitivo “A importância das salas de Aula Virtuais” 

Modelo de Questionário: 

(Copia sem formatação do exemplar do inquérito distribuído em três línguas)  

 

Inquérito 

Este inquérito tem como objectivo avaliar quantitativa e qualitativamente a opinião de 

formadores e formandos que tenham utilizado SAV – Salas de aula virtuais, a fim de 

identificar com a maior objectividade possível o seu potencial pedagógico e melhorar o seu 

perfil tecnológico, bem como parametrizar um conjunto de boas práticas para a sua utilização. 

 

Obrigado pela sua colaboração 

Tabela 28 - Questionário definitivo ‘A importância das Aulas Virtuais 

 

1  Já usou uma SAV – Sala de aula virtual em ambiente de ensino? 

Se a sua resposta foi não então muito obrigado pelo seu interesse em apoiar o nosso 

trabalho de investigação, mas por favor não responda a mais questões, Os nossos 

cumprimentos.  

Sim Não  Sem Resposta 

2  Qual o pais onde exerce a sua actividade?  
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3  Participou como formador em algum curso a distância?  

Sim Não  Sem Resposta 

4  Se Sim, de quantas horas?  

Escolha...
 

 

5  Participou como formando em algum curso à distância?  

Sim Não  Sem Resposta 

6  Se Sim, de quantas horas?  

Escolha...
 

 

7  Indique o intervalo em que se insere a sua idade.  

Escolha...
 

8  Quantos anos tem de experiência como docente?  

Escolha...
 

 

9  Qual o seu grau académico?  

Escolha...
 

10  Sexo  

Escolha...
 

 

11  Qual o grau de ensino com que trabalha?  

Escolha...
 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

163 

12  Qual a área cientifica em que trabalha?  

 

 

   
Apreciação geral sobre tutoria online 

13  Já usou TO – tutoria online como formador?  

Sim Não  Sem Resposta 

 

14  Já usou TO – tutoria online como formando?  

Sim Não  Sem Resposta 

15  Considera a TO imprescindível para o apoio ao ensino à distância?  

Sim Não  Sem Resposta 

 

16  Considera as actividades assíncronas (wikis, fóruns, trabalhos e outros geridos 

directamente ou através de uma plataforma) suficientes para o trabalho de tutoria?  

Sim Não  Sem Resposta 

17  Classifique os seguintes itens relativamente à sua importância. 

1=Nada importante; 5=Muito importante  

 
1 2 3 4 5 

Grupos de trabalho no ensino à distância       

Actividades assíncronas (wikis, fóruns, trabalhos e outros 

geridos directamente ou através de uma plataforma)       

Fórum como instrumento de debate pedagógico       

Actividades síncronas (chats, SAV - salas de aula virtuais, 

vídeo difusão)       

Actividade síncrona Chat       

Actividade síncrona “partilha de ecrã”       
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Actividade síncrona vídeo difusão       
 

 

18  Entende que a Vídeo-difusão deve ser complementada por chat?  

Sim Não  Sem Resposta 

   
Sobre as SAV - Salas de Aulas virtuais 

 

19  Indique qual o tipo de SAV já usou em ambiente de formação  

Salas de aulas virtuais com funcionamento em equipamento ligeiro   

Salas de aula virtuais suportadas em equipamento pesado  

20  Classifique os sistemas de SAV que usou, sob o ponto de vista da mobilidade, 

funcionalidade e interactividade formador / formando  

 
1 2 3 4 5 

Salas de aulas virtuais com funcionamento em equipamento 

ligeiro       

Salas de aula virtuais suportadas em equipamento pesado       
 

 

21  Indique o tipo de suporte técnico que necessitou para o seu funcionamento regular, após a 

sua instalação.  

 
1 2 3 4 5 

Salas de aulas virtuais com funcionamento em equipamento 

ligeiro       

Salas de aula virtuais suportadas em equipamento pesado        
 

22  Quando usou uma SAV (de equipamento tipo leve) pela primeira vez conseguiu fazê-lo 

sozinho(a)?  

Sim Não  Sem Resposta 
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23  Quando usou uma SAV (de equipamento tipo pesado) pela primeira vez conseguiu fazê-

lo sozinho(a)  

Sim Não  Sem Resposta 

24  A SAV - sala de aula virtual deve incluir: 

1=Dispensável; 2=indiferente; 3=Imprescindivel  

 
1 2 3 

Áudio     

Vídeo     

Quadro virtual para apresentação      

Quadro virtual para comentários      

Partilha de ecrã     

Partilha de ficheiros     

Chat     
 

 

25  Deverão todos os participantes ter acesso a áudio, vídeo, chat:  

 Livre   

 Controlada pelos tutores 

 Sem resposta   

26  Numa SAV, o chat pode ser considerado:  

 Um elemento facilitador e complementar dos trabalhos  

 Um elemento de distracção para o bom funcionamento dos trabalhos  

 Não afecta os trabalhos  

 Sem resposta   

 

27  Se a apresentação no quadro digital for por slides estáticos considera:  

 Muito negativo  
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 Negativo  

 Sem importância  

 

 Sem resposta   

28  Em vez de vídeo dos participantes, entende que seria suficiente uma imagem estática 

(foto) dos participantes?  

Sim Não  Sem Resposta 

 

29  Em vez de vídeo dos apresentadores, entende que seria suficiente uma imagem estática 

(foto) dos apresentadores?  

Sim Não  Sem Resposta 

30  Entende que uma SAV deve destinar-se a: 

1=Nada importante; 5=Muito importante  

 
1 2 3 4 5 

Actividades de tutoria       

Apresentação de trabalhos       

Discussão de temas interactivos        

Esclarecimento de dúvidas       

Apresentação de conteúdos |      
 

 

31  Como formador, entende que a função gravação da sessão, deve estar acessível:  

 Só a formadores  

 

 A formadores e a formandos  

  

 Sem resposta   

32  Classifique por ordem de importância. 

1=Nada importante; 5= muito importante  
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1 2 3 4 5 

Um aluno poder ter acesso à aula virtual em qualquer lugar       

Os formadores poderem dar as suas aulas de qualquer lugar 

(só com o uso do seu PC e webcam) sem terem de estar 

dependentes de uma sala especialmente equipada para o 

efeito  

     

 

 

33  Considera imprescindível o uso de uma sala de aula virtual para a prática do ensino à 

distância?  

Sim Não  Sem Resposta 

34  Se usou um sistema leve de SAV qual foi:  

Marratech  

Adobe Connect 

Saba  

Elluminate  

Livelearn  

Open meetings 

 

Outro:   

 

35  Se não tivesse limitações hierárquicas, técnicas, ou financeiras, num curso de ensino a 

distância em que participasse, considera o uso de SAV como:  

 Imprescindível /  

 Talvez usasse  

 Dispensável /  

 Sem resposta   

36  O uso de SAV contribuiu para: 1=Nada; 5= Muito  

 
1 2 3 4 5 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

168 

A melhoria do processo de ensino à distância em que 

participou      

A melhoria do processo de reflexão dos formandos      

Para a melhoria dos resultados finais       
 

 

37  Entende que numa SAV podem ser desenvolvidas todas as actividades que se realizam 

numa sessão presencial  

 Nenhuma  

 Poucas  

 Muitas  

 Todas  

 Sem resposta   

38  Que actividades entende que não consegue desenvolver numa SAV e que consegue fazer 

numa sessão presencial?  

 

 

39  A SAV pode substituir uma sessão presencial com pequenos ajustamentos  

Escolha...
 

40  Se pretende obter informação sobre as conclusões desta investigação insira por favor o 

seu nome e-mail na linha seguinte  
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3.1.1.3 – Resultados – As respostas ao inquérito 

Introdução 

O inquérito teve como objectivo avaliar quantitativamente as opiniões de 

formadores e alunos que usaram SAV – Salas de aula virtuais, com o fim de determinar com 

a maior objectividade o seu potencial educativo e melhorar o seu perfil tecnológico e 

estabelecer uma série de boas práticas para seu uso.  

Procurámos obter somente respostas de pessoas com experiência efectiva em ensino 

à distância, como formadores ou como formandos.  

Tivemos 117 participantes que acederam ao inquérito, no entanto apenas 111 

iniciaram a resposta. No entanto apenas 85 preenchiam os requisitos para a sua 

participação, isto é, 72,6% dos participantes preencheram os requisitos qualitativos para 

serem aceites e preencherem o questionário. 

O inquérito foi realizado entre Dezembro de 2008 e Março de 2009.  

O inquérito compreende 39 perguntas de tipo “resposta múltipla” e abertas. 

Resultados - Dados obtidos sobre: Perfil do inquirido   

As respostas às perguntas são as seguintes: 

1 - Já usou uma SAV – Sala de aula virtual em ambiente de ensino? 

Se a sua resposta foi não então muito obrigado pelo seu interesse em apoiar o nosso 

trabalho de investigação, mas por favor não responda a mais questões. 

 

Respostas Media Total 

Sim   72,6% 85 

Não        22.2% 26 
Total   94,9% 111 / 117 

Tabela 29 - Resposta ao inquérito - Já usou uma SAV – Sala de aula virtual em ambiente de ensino? 

 

Os participantes no inquérito são de vários países a destacar: 

2 - Qual o pais onde exerce a sua actividade? 
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Respostas 

Países  Nº participantes  %  % Acumulada  

Portugal 68 69,39% 69,39% 

Brasil 10 10,20% 79,59% 

Espanha 4 4,08% 83,67% 

México 4 4,08% 87,76% 

Argentina 2 2,04% 89,80% 

Dinamara 2 2,04% 91,84% 

Canadá 1 1,02% 92,86% 

China / Macau 1 1,02% 93,88% 

Finlandia 1 1,02% 94,90% 

Alemanha 1 1,02% 95,92% 

Italia  1 1,02% 96,94% 

Holanda  1 1,02% 97,96% 

Perú 1 1,02% 98,98% 

Porto Rico 1 1,02% 100,00% 

 98   

Tabela 30 - Resposta ao inquérito - Qual o pais onde exerce a sua actividade? 

 

3 - Participou como formador em algum curso a distância? 
 

Resposta Total   

Sim 43,6% 51 54,84% 

Não 35,9% 42 45,16% 

Total 80% 93  

Tabela 31 - Resposta ao inquérito - Participou como formador em algum curso a distância? 

 

 

4 - Se Sim, de quantas horas, como formador num curso a distância 

 
 

Resposta % dos participantes Total % das respostas  
1. <25h   6,8% 8 14,8% 
2. 25h-50h   10,3% 12 22,2% 
3.50h- 50h   10,3% 12 22,2% 
4. >150h   18,8% 22 40,7% 
Total   46,2% 54 / 117  
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Tabela 32 - Resposta ao inquérito - Quantas horas? 

 

5 - Respostas ao inquérito - Participou como formando em algum curso a distância? 

 

Resposta  Gráfico % Total  

Sim   63,2% 74 77,89% 

Não                            17,9% 21 22,11% 

Total        81,2% 95 / 117  

Tabela 33 - Resposta ao inquérito - Participou como formando em algum curso a distância? 

 

6. - Respostas ao inquérito - Se Sim, de quantas horas? 
 

 

Resposta % dos participantes Total % das respostas 

<25h      17,1% 20 25,32% 

25h-50h         11,1% 13 16,46% 

50h-150h      17,1% 20 25,32% 

>150h   22,2% 26 32,91% 

Total  67,5% 79 / 
117 

 

Tabela 34- Resposta ao inquérito - Se Sim, de quantas horas? 

 

7. - Respostas ao inquérito - Indique o intervalo em que se insere a sua idade. 
 

Resposta  % dos participantes Total   

>50         23,9% 28 29,8% 29,8% 

40-50     31,6% 37 39,4% 69,2% 

30-40           20,5% 24 25,5% 94,7% 

<30                       4,3% 5 5,3% 100,0% 

Total  80.3% 94 / 117   

Tabela 35 - Resposta ao inquérito - Indique o intervalo em que se insere a sua idade 

 

8. - Resposta ao inquérito - Quantos anos tem de experiência como docente 
 

Resposta   Percentagem Total   
>20   35,9% 42 44,7% 44,7% 
10-20  20,5% 24 25,5% 70,2% 
5-10   16,2% 19 20,2% 90,4% 
<5   7,7% 9 9,6% 100,0% 

Total  80,3% 94 / 117   
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Tabela 36 - Resposta ao inquérito - Quantos anos tem de experiência como docente? 

 

9. - Respostas ao inquérito - Qual o seu grau académico 
 

 

Resposta %  Total % 

Doutor  16,2% 19 19,8% 

Mestre  25,6% 30 31,3% 

Post-graduado  18,8% 22 22,9% 

Licenciatura  21,4% 25 26,0% 

Total    82,1% 96 / 117 

Tabela 37 - Resposta ao inquérito - Qual o seu grau académico? 

10. - Respostas ao inquérito - Sexo  
 

Resposta Percentagem Total  

Mulher   32,5% 38 40,0% 

Homem    48,7% 57 60,0% 

Total  81.2% 95 / 117  

Tabela 38 - Resposta ao inquérito – Sexo 

 

11. - Respostas ao inquérito - Grau de ensino com que trabalha 

 

Resposta Percentagem Total  

1. Formação profissional   19,7% 23 23,5% 

2. Primeiro ciclo   3,4% 4 4,1% 

3. Bacharelato    18,8% 22 22,4% 

4. Secundo Ciclo   6,8% 8 8,2% 

5. Universitário   35,0% 41 41,8% 

Total  83.8% 98 / 117  

Tabela 39 - Resposta ao inquérito - Qual o grau de ensino com que trabalha? 

 

12. - Respostas ao inquérito - Qual a área cientifica em que trabalha 

 

Área científica Nº Participantes 

Antropologia 1 

Biologia 1 

Ciências da Educação 12 

Ciências da Terra e do Espaço 1 
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Comunicação Social 1 

EFL 1 

Engenharia Industrial 3 

Física/Química/Matemática e Informática 2 

Geografia 1 

Geologia 1 

Gestão (de Competências e do Conhecimento) 4 

Inovação 1 

Legislação laboral 1 

Línguas e literatura 3 

Matemática 3 

TIC desenho web 11 

Tabela 40 - Resposta ao inquérito - Qual a área científica em que trabalha? 

 

Resultados – De dados obtidos sobre, Aspectos generais sobre tutoria online   

Sobre tutoria online 

13. - Respostas ao inquérito - Já usou TO – tutoria online, como Formador   

 
 

Resposta Percentagem Total  

Sim   41,9% 49 50,5% 

Não   41,0% 48 49,5% 

Total   82,9% 97 / 117  

Tabela 41 - Resposta ao inquérito - Já usou TO – tutoria online como formador? 

 

14. - Respostas ao inquérito - Já usou tutoria Online como aluno?  
 

Resposta Percentagem Total  

Sim   59,0% 69 73,4% 

Não   21,4% 25 26,6% 

Total   80,3% 94 / 117  

Tabela 42 - Resposta ao inquérito - Já usou TO – tutoria online como formando? 

 

15. - Respostas ao inquérito - Considera a TO imprescindível para o apoio ao ensino à 
distância 
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Resposta Percentagem Total  

Sim   71,8% 84 86,6% 

Não   11,1% 13 13,4% 

Total   82,9% 97 / 117  

Tabela 43 - Resposta ao inquérito - Considera a TO imprescindível para o apoio ao ensino à distância? 

 

16. - Respostas ao inquérito - Considera as actividades assíncronas (wikis, fóruns, trabalhos e 
outros geridos directamente ou através de uma plataforma) suficientes para o trabalho de 
tutoria? 

 

Resposta Percentagem Total  

Sim   28,2% 33 34,4% 

Não   53,8% 63 65,6% 

Total   82,1% 96 / 117  

Tabela 44 - Resposta ao inquérito - Considera as actividades assíncronas suficientes para o trabalho de tutoria? 

 

17. - Respostas ao inquérito – Na sua opinião qual a importância dos seguintes items - 

1=Não é importante; 5=Muito importante  
 

1 Trabalho no ensino à distância  4,0 80,0% 

2 Actividades assíncronas (wikis, fóruns, trabalhos e outros 
geridos directamente ou através de uma plataforma) em 
tutoria online 

4,2 84,0% 

3 Fórum como instrumento de debate pedagógico 4,2 84,0% 

4 Actividades síncronas (SAV - salas de aula virtuais,) 4,1 82,0% 

5 Actividade síncrona Chat. Classifique   3,8 76,0% 

6 Actividade síncrona “partilha de ecrã”. 3,8 76,0% 

7 Actividade síncrona “vídeo difusão” 3,8 76,0% 

Tabela 45 - Resposta ao inquérito - Classifique os itens relativamente à sua importância 

 

18. - Respostas ao inquérito - Entende que a Vídeo-difusão deve ser complementada por 
chat 

 

Resposta Percentagem Total  

Sim   59,8% 70 80,5% 

Não   14,5% 17 19,5% 

Total   74,4% 87 / 117  

Tabela 46 - Resposta ao inquérito - Entende que a Vídeo-difusão deve ser complementada por chat? 
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Dados obtidos Sobre: As AV - Aulas Virtuais 

Sobre Aulas virtuais 

19. - Respostas ao inquérito - Indique qual o tipo de SAV já usou em ambiente de formação 

 
 

Resposta Percentagem Total  

Aula Virtual baseada em 
equipamento pesado 

  22,2% 26 26,3% 

Aula Virtual baseada em 
equipamento ligeiro 

  62,4% 73 73,7% 

Tabela 47 - Resposta ao inquérito - Indique qual o tipo de SAV já usou em ambiente de formação 

 

20. - Respostas ao inquérito - Classifique os sistemas de SAV que usou, sob o ponto de vista 
da mobilidade, funcionalidade e interactividade formador / formando - (0 a 4) 

Tabela 48 - Resposta ao inquérito - Classifique os sistemas de SAV que usou, sob o ponto de vista da 

mobilidade 

 Aula Virtual baseada em equipamento ligeiro 3,8 

 Aula Virtual baseada em equipamento pesado 2,8 

 

21. Respostas ao inquérito - Classifique o tipo de assistência técnica que necessitou para o 

funcionamento normal desde a instalação   

Aula Virtual baseada em equipamento ligeiro 3,4 

Aula Virtual baseada em equipamento pesado 3,1 

 
 
22. - Respostas ao inquérito - Quando usou uma SAV (de equipamento tipo leve) pela 
primeira vez conseguiu fazê-lo sozinho 

 

Resposta Percentagem Total  

Sim   50,4% 59 69,4% 

Não   22,2% 26 30,6% 

Total   72,6% 85 / 117  

Tabela 49 - Resposta ao inquérito - Quando usou uma SAV de equipamento tipo leve pela primeira vez 

conseguiu fazê-lo sozinho(a)? 
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23. - Respostas ao inquérito - Quando usou uma SAV (de equipamento tipo pesada) pela 
primeira vez conseguiu fazê-lo sozinho 
 

Resposta Percentagem Total  

Sim   17,9% 21 36,8% 

Não   30,8% 36 63,2% 

Total   48,7% 57 / 117  

Tabela 50 - Resposta ao inquérito - Quando usou uma SAV de equipamento tipo pesado pela primeira vez 

conseguiu fazê-lo sozinho(a) 

24. - Respostas ao inquérito - Uma Aula Virtual deve incluir: 1=Prescindivel; 2=indiferente; 

3=Imprescindivel  
 

1 Áudio 2,7 

2 Vídeo 2,6 

3 Quadro virtual para apresentação 2,6 

7 Chat 2,5 

6 Ficheiros partilhados 2,5 

4 Quadro virtual para comentários 2,4 

5 Partilha de ecrã 2,3 

Tabela 51 - Resposta ao inquérito - A SAV - sala de aula virtual deve incluir: 

 
25. - Respostas ao inquérito - A SAV deve permitir o acesso individual a todos os 
participantes ao uso de áudio, vídeo e chat de forma: 

Resposta Percentagem Total  

Controlada pelos tutores   58,1% 68 75,6% 

Livre   18,8% 22 24,4% 

Total   76,9% 90 / 117  

Tabela 52 - Resposta ao inquérito - A SAV deve permitir o acesso individual a todos os participantes ao uso 

de áudio, vídeo e chat de forma: 

 

26. - Respostas ao inquérito - Numa SAV, o chat pode ser considerado: 
 

Resposta Percentagem Total  

Não afecta os trabalhos   4,3% 5 5,4% 

Um elemento de distracção para ao bom 
funcionamento dos trabalhos 

  13,7% 16 17,2% 

Um elemento facilitador para complementar 
os trabalhos 

  61,5% 72 77,4% 

Total   79.5% 93 / 117  
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Tabela 53 - Resposta ao inquérito - Numa SAV, o chat pode ser considerado: 

 

27. - Respostas ao inquérito - Se a apresentação no quadro digital for por slides estáticos 
considera: 

 

Resposta Percentagem Total 

Muito negativo   6,0% 7 

Negativo   22,2% 26 

Sem importância   52,1% 61 

Total   80,3% 94 / 117 

Tabela 54 - Resposta ao inquérito - Se a apresentação no quadro digital for por slides estáticos considera: 

 

28. - Respostas ao inquérito - Se a apresentação no quadro digital for por slides estáticos 
considera que há uma redução significativa do funcionamento da sala de aula virtual: 

 

Resposta Percentagem Total  

Sim   23,1% 27 29,3% 

Não   55,6% 65 70,7% 

Total   78,6% 92 / 117  

Tabela 55 - Resposta ao inquérito - Em vez de vídeo dos participantes, entende que seria suficiente uma 

imagem estática (foto) dos participantes? 

 

29. - Respostas ao inquérito - Em vez de vídeo dos tutores, tivesse apenas uma imagem 
estática (foto) dos tutores acha que afectaria muito a performance da sala virtual? 

 

Resposta Percentagem Total  

Sim   28,2% 33 35,9% 

Não   50,4% 59 64,1% 

Total   78,6% 92 / 117  

Tabela 56 - Resposta ao inquérito - Em vez de vídeo dos apresentadores, entende que seria suficiente uma 

imagem estática (foto) dos participantes? 

 

30. - Respostas ao inquérito - Entende que uma SAV deve destinar-se, principalmente a: 

1=Não é importante; 5=Muio importante  
 

Actividades de tutoria  4,2 84,0% 

Apresentação de trabalhos 4,0 80,0% 

Discussão de temas interactivos  4,3 86,0% 

Esclarecimento de dúvidas 4,0 80,0% 
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Apresentação de conteúdos 4,3 86,0% 

Tabela 57 - Resposta ao inquérito - Entende que uma SAV deve destinar-se a: 

 

31. - Respostas ao inquérito - Como formador, entende que a função gravação da sessão, 
deve estar acessível: 

 

Resposta Percentagem Total 

A formadores e a formandos    62,4% 73 

Só a formadores    9,4% 11 

Total   71,8% 84 / 117 

Tabela 58 - Resposta ao inquérito - Como formador, entende que a função gravação da sessão, deve estar 

acessível: 

 

32. - Respostas ao inquérito – Valorize a importância.  

1=Não é importante; 5= muito importante  
 

Um aluno poder ter acesso à aula virtual em qualquer lugar  4,4 

Os formadores poderem dar as suas aulas de qualquer lugar (só com o uso do 
seu PC e webcam) sem terem de estar dependentes de uma sala 
especialmente equipada para o efeito  

4,3 

Tabela 59 - Resposta ao inquérito - Classifique por ordem de importância. 

 

33. - Respostas ao inquérito - Considera imprescindível o uso de uma sala de aula virtual 
para prática do ensino à distância.  

 

Resposta Percentagem Total  

Sim   47.0% 55 63,2% 

Não   27,4% 32 36,8% 

Total   74,4% 87 / 117  

Tabela 60 - Resposta ao inquérito - Considera imprescindível o uso de uma sala de aula virtual para a prática do 

ensino à distância? 

 

34. - Respostas ao inquérito - Se usou um sistema leve de SAV qual foi: 
 

Resposta Percentagem Total  

Marratech   22,2% 26 24,8% 

Elluminate   20,5% 24 22,9% 

Adobe Connect   12,8% 15 14,3% 

Open meetings   12,8% 15 14,3% 

Livelearn   9,4% 11 10,5% 

WiZiQ   0,9% 4 3,8% 
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Dim dim   0,9% 4 3,8% 

Saba   1,7% 2 1,9% 

Scopia  0,9% 1 0,9% 

Outros   16 3,8% 

Tabela 61 - Resposta ao inquérito - Se usou um sistema leve de SAV, indique qual foi: 

 

35. - Respostas ao inquérito - Se não tivesse limitações hierárquicas, técnicas, ou financeiras, 
num curso de ensino a distância em que participasses, considera o uso de SAV como: 

 

Resposta Percentagem Total  

Dispensável    5,1% 6 6,7% 

Imprescindível    50,4% 59 66,3% 

Talvez usasse    20,5% 24 27,0% 

Total   76,1% 89 / 117  

Tabela 62 - Resposta ao inquérito - Se não tivesse limitações hierárquicas, técnicas, ou financeiras, num curso 

de ensino a distância em que participasses, considera o uso de SAV como: 

 

36. - Respostas ao inquérito – Valorize o uso de sala de aula virtual para:  
 

A melhoria do processo de ensino à distância em que participou  4,1 

A melhoria do processo de reflexão dos formandos  3,9 

Para a melhoria dos resultados finais 4,0 

Tabela 63 - Resposta ao inquérito - O uso de SAV contribuiu para: 

 

37. - Respostas ao inquérito - Da sua experiência, entende que numa SAV podem ser 
desenvolvidas quase todas as actividades que se realizam numa sessão presencial 

 

Resposta Percentagem Total  

Muitas    55,6% 65 70,7% 

Todas    12,0% 14 15,2% 

Poucas    7,7% 9 9,8% 

Nenhuma    3,4% 4 4,3% 

Total   78,6% 92 / 117  

Tabela 64 - Resposta ao inquérito - Entende que numa SAV podem ser desenvolvidas todas as actividades que 

se realizam numa sessão presencial 

 

38. - Respostas ao inquérito - Que actividades entende que não consegue desenvolver numa 
SAV e que consegue fazer numa sessão presencial 

 

# Respostas 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

180 

3 ... 

1 Só a interactividade física humana não é possível numa sala de aula virtual, quando se usam salas de 
aula 3D. Praticamente tudo resto que é possível na vida real é possível em ambiente virtual.    

1 Actividades interactivas inerentes à comunicação gestual devido ao facto de, actualmente e com o 
equipamento e as ferramentas disponíveis, a comunicação gestual não estar, em geral, sincronizada com 
a comunicação verbal.   

1 Estar presente, interactividade efectiva com todos os estudantes.  
 

1 Enseñanza de software complejos 

1 Motivação: conversa pessoal com o formando. Empatia formando/formador Feedback do formando 
(reacções) 

1 Se comparar o chat com um seminário. Claro um bom seminário, que o professor faça uma leitura 
previa, para poder fazer as provocações aos alunos. Funcionaria como um chat.  
Até o trabalho cooperativo faço com os alunos no presencial, com o computador. 
  

1 Numa aula presencial estudantes tímidos tendem a 
minimizar a sua participação, enquanto em ambiente 
virtual os mesmos estudantes tendem a tornar-se mais 
participativo. Provavelmente porque se sentem mais 
seguros de si próprios. 
As sessões F2F tendem a ser menos rígidas, quero dizer 
que os estudantes estão a trabalhar com todo o conforto 
da sua casa e sem formalismos. 
Os estudantes podem ainda fazer capturas de ecrã com 
mais facilidade para estudos posteriores e fazer futuras revisões, quantas vezes quiserem  
 

Figura 60- Respuesta a cuestionario 

1 Experimentación (hay limitaciones del lado de los estudiantes) de laboratorio y en general en todos 
aquellos ambientes experimentales que requieran manejo de material especial o sofisticado que no está 
al alcance de los estudiantes  
Mantener una relación dinámica intensa como la que podría mantener en un entorno presencial, porque 
la tecnología aún impone ciertas limitaciones.... que supongo irán decreciendo con el tiempo; al menos 
esa es la trayectoria histórica. cada vez la tecnología permite emular más y más las relaciones típicas de 
escenarios presenciales  
Las actividades que requieren necesariamente la intervención directa sobre un objeto o personas; en 
este ámbito, también la tecnología está evolucionando rápidamente al permitir operar en quirófanos 
distantes, tele manejo, etc... 

1 A interacção física, por exemplo, gestos que podem não ser captados no campo de captação da câmara. 

1 A proximidade física é insubstituível em algumas circunstâncias e o ambiente informal que se pode 
gerar, por exemplo ao realizar um trabalho de grupo, proporciona experiências que não possíveis em 
ambiente virtual  

1 Actividades interactivas, wikis, actividades de auto-formação, Quizzis com feedback imediato, 
hotpotatoes variados com feedback imediato, etc  

1 Actividades que envolvam contacto presencial mais próximo  

1 Actividades que exijam treino, com material e equipamento apropriado, em laboratório ou em situação 
real. 

1 Actividades que ser refiera con el olor y tacto 

1 Apenas a diminuição da carga horária de formação.    

1 As dinâmicas de grupo que impliquem tocar, olhar o outro nos olhos, interpretar mímica, parte da 
demonstração, a que leva ao garante da competência 
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1 Atender de forma personal a cada alumno junto a su mesa de trabajo durante una clase sin interrumpir 
a los demás alumnos. 

1 Actividades de laboratório e de contacto com a comunidade - aulas práticas. Nestes casos há 
necessidade de que aluno e professor estejam presentes na realidade concreta. 

1 Aulas laboratoriais com necessidade de manuseamento de materiais.  

1 Cabal desenvolvimento das acções de avaliação 

1 Contacto personalizado e melhor disponibilidade para avaliar a personalidade dos intervenientes 

1 Continuar a leccionar em caso de corte/falha na electricidade ou no sistema de comunicação a distância; 
leccionar áreas que requerem muita actividade prática imediata, muita manipulação de objectos e 
proximidade física (e. g., no âmbito da educação física, ensinar uma criança a dar uma cambalhota; 
leccionar uma aula laboratorial de química; leccionar um curso prático de combate a incêndios, etc.)  

1 Dinâmicas. 

1 F2f e motivação  

1 Boa Pergunta :-) "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!", ou seja, creio que com grande criatividade se pode 
fazer quase tudo e traduzir da aula presencial para a sala de aula virtual, mas tive, por exemplo, más 
experiências no que respeita ao preenchimento de tabelas pelos participantes, devido à largura de 
banda. Então o que é planeado como interacção se torna chato, moroso e não estando em relação os 
frutos com o tempo despendido.    

1 Grande seca. Aquilo parecia uma conversa de amigos.  

1 Guiar o estudante em conteúdos especificos. 
Algum tipo de avaliaação. 

1 Não estou seguro 

1 Interacção presencial. 

1 Lab work. 

1 Métodos demonstrativos em ambientes controlados e exigentes com equipamento específico 

1 Nada 

1 No sé 

1 Numa das áreas em que estou particularmente envolvida, formação em tecnologia têxtil, não 
conseguiria numa SAV colocar os formandos em contacto com os materiais. Nesta área entendo que o 
contacto directo com os materiais (avaliação de toques, contexturas, etc.) é fundamental no 
desenvolvimento da aprendizagem. 

3 O contacto humano, o que por vezes é importante e necessário 

1 O nível presencial pode ter maior motivação e envolvimento sócio-afectivo necessários em actividades 
de interacção pessoal e do comportamento.  

1 O trabalho de grupo entre os alunos, enquanto processo, espaço de debate e de construção de 
documentos. Mesmo as SAV com equipamento leve necessitam de um elemento que coordene a gestão 
da plataforma e dê permissões o que não se coaduna facilmente com a dinâmica de grupos de alunos. 
Normalmente recorre-se mais ao chat, skype, trocas de mensagens escritas por e-mails, meios de fácil 
utilização por todos. 

1 Principalmente o contacto humano, a relação de afectividade desenvolvida entre professor e aluno. 

1 Relacionamento e interacção entre os formandos, discussão e participação interactiva. Trabalhos de 
grupo em tempo real. 
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1 Cheirar ou tocar no participante ou tutor 

Tabela 65 - Resposta ao inquérito - Que actividades entende que não consegue desenvolver numa SAV e que 

consegue fazer numa sessão presencial? 

 

39. – Respostas ao inquérito - A SAV pode substituir uma sessão presencial com pequenos 

ajustamentos  -  (1 difícil - 5 fácil) 

Resposta Percentagem Total  

1 – Muito difícil   6,8% 8 10,0% 

2 – Difícil   4,3% 5 6,3% 

3 – Possível   20,5% 24 30,0% 

4 – Sem grandes. dificuldades   24,8% 29 36,3% 

5 – Fácil    12,0% 14 17,5% 

Total   68,4% 80 / 117  

Tabela 66 - Resposta ao inquérito - A SAV pode substituir uma sessão presencial com pequenos ajustamentos 

 

 

3.1.2 - Instrumento de análise (2) – Anáise qualitativa  

3.1.2.1 – Objectivos  

O objectivo deste módulo é cruzar informação obtida em observações de carácter 

qualitativo, como debates, entrevistas, “grupos focus” e opiniões de alunos, com a análise 

quantitativa que realizámos sobre o formato de inquérito, que tratámos no instrumento de 

análise (1).  

3.1.2.2 – Processos e Instrumentos de acesso aos dados 

Assim, complementámos o trabalho de investigação, sobre o perfil de utilização 

técnica e pedagógica de salas de aula virtuais, bem como o desempenho das mesmas em 

ensino à distância, com debates, entrevistas e recolha de opiniões de especialistas. 

Os debates foram organizados por línguas: Portuguesa, Espanhola e Inglesa e foram 

realizados em ambiente virtual, usando uma sala virtual em ambiente síncrono com os 

participantes.  

Foram ainda realizadas algumas entrevistas individuais com especialistas que não 

tiveram oportunidade de participar nos debates colectivos. 
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A linha geral dos debates seguiu a estrutura das questões do questionário do 

inquérito, que tinha sido previamente preparado, que apresentámos em capítulo anterior, 

seguido de debate livre. 

Esta forma permitiu-nos estabelecer relações de análise entre os resultados 

quantitativos com a recolha de opiniões dos especialistas seleccionados.  

Os debates foram gravados em vídeo e encontram-se disponíveis “on demand” para 

posterior análise se assim for considerado útil, para a investigação. 

Complementarmente procedemos a entrevistas realizadas, com especialistas, que 

não tiveram possibilidade de participar nos debates em grupo, cujos temas foram: recolher 

uma opinião sobre salas virtuais na perspectiva do seu perfile, bem como da sua 

performance para o ensino à distância. 

Estes debates foram posteriormente transcritos para texto, para melhor análise, 

reflexão e constituem parte integrante deste trabalho. 

As transcrições dos debates em português e inglês, foram feitas em português e dos 

debates em espanhol foram feitas em espanhol. 

A sua visualização pode ser feita a partir de: 

Em Português –  

http://olcw.thegraal.net/DLCW09/filmes_olcw/olcw-081106/olcw-081106.html  

Em Espanhol –  

http://olcw.thegraal.net/DLCW09/filmes_olcw/olcw_081030/olcw_081030.html  

Em Inglês – 

http://olcw.thegraal.net//DLCW09/repositorium/olcw_081015/olcw_081015.html 

Teve-se em atenção os objectivos considerados com temas centrais deste trabalho de 

investigação e descritos anteriormente. 

 

Participantes em debates e entrevistas 

Participaram nos debates os seguintes especialistas, onde se identifica igualmente as 

respectivas instituições a que se encontravam vinculados, na altura da sua realização: 

http://olcw.thegraal.net/DLCW09/filmes_olcw/olcw-081106/olcw-081106.html
http://olcw.thegraal.net/DLCW09/filmes_olcw/olcw_081030/olcw_081030.html
http://olcw.thegraal.net/DLCW09/repositorium/olcw_081015/olcw_081015.html
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1. Ana Simões – Universidade dos Açores  

2. António Bob Santos – Assessor - Plano Tecnológico - Portugal 

3. António Canhão / José Perdigão - Centro de Competências da Arrábida - 

Portugal 

4. Carlos V. Carvalho – Director – GILT/ISEP Porto 

5. Carlos Nunes – Formador – Pós-Graduação CPD – Graal Institute - Portugal 

6. Conny Ericson – Marratech AB. - Suécia 

7. David Richardson – Universiade de Linnaeus – Kalmar Suécia  

8. Filipe Carrera – ISEG – Universidade Técnica de Lisboa 

9. Francisco Sousa – Departamento Ciências da Educação – Universidade 

10. Jesuina Varela - Instituto Superior de Enfermagem dos Açores   

11. João C. Freitas – Professor Coordenador – Universidade Nova – Portugal  

12. João Lima – EDA – Escola de formação Profissional dos –Açores  

13. Johnny Widen – Professor Coordenador – DLT Distance Learning Technology – 

Lulea University – Sweden  

14. José Azevedo – Pró-Reitor Tecnologias e Ensino – Universidade Açores  

15. Manuel Benito – Director do Campus virtual - Universidade de País Vasco  

16. Manuela Sarmento – Professora Catedrática – Academia Militar – Portugal 

17. Maria Dolores Garcia – Directora da Sociedade de Informação Argentina 

18. Margarida Vaz do Rego – Professora do Departamento de História da 

Universidade dos Açores 

19. Miguel Quental – Professor – Universidade Macau - China 

20. Nicolau Wallenstein – Director do departamento de Ciência - Universidade 

dos Açores  

21. Paulo Pinto – Professor Departamento Informática - Universidade Lusíada 

Lisboa - Portugal 

22. Pedro Veiga – Pró-Reitor  – Universidade de Lisboa – Portugal 

23. Pére Marquez – Coordenador DIM - Universidade Autónoma de Barcelona - 

Espanha 

24. Rita Falcão – Coordenadora U. Novas Tecnologias – Universidade Porto 

25. Rui Ribeiro – Especialista do departamento Multimédia da FCCN – Fundação 

para a Computação Cientifica Nacional 

26. Sixto Cubo – Director de departamento da Faculdade de Ciências de Educação 

- Universidade de Extremadura – Espanha  

27. Stefan Bedin – WeZupport - Suécia  

28. Theo Hug – Director do Departamento de Multimédia – Universidade da 

Innsbruck  

29. Tony Carrera – TechEmpower, Inc. – USA 

30. Victor Heredia - USA Califórnia, e-learning Instituto 

31. Xabier Basogain – Professor Grupo Multimédia - Universidade de País Vasco 
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32. George Siemens – Professor Coordenador – Universidade de Alberta – Canadá 

33. Norbert Pachler – Director Faculdade de ciências da Educação da 

Universidade de Londres  

 

 

Método seguido nos debates e entrevistas para a obtenção de resultados  

No método seguido para os debates optámos por utilizar a estrutura de perguntas 

que desenvolvemos para o inquérito online e começámos por submeter cada uma das 

perguntas seleccionadas, directamente a dois dos participantes. Em seguida, abrimos o 

debate aos restantes participantes.  

Esta abordagem permitiu-nos cruzar a informação recebida e simultaneamente obter 

a opinião de todos os participantes sobre cada tema em investigação. 

As transcrições foram agrupadas por temas e perguntas, integrando os debates 

realizados nas três línguas. 

Nas entrevistas realizadas com David Richardson, Stefan Bedin e Norbert Pachler, 

também seguimos a mesma utilização de perguntas organizadas. 

Dado que estas foram realizadas em data posterior aos debates e pela sua riqueza e 

dinâmica optámos por fazer a transcrição integral e sequencial, não as integrando nas 

transcrições dos debates anteriores. 

Assim resulta uma informação mais rica para o entendimento científico de cada uma 

das questões abordadas.  

Dos comentários feitos pelos especialistas, foram extraídos, os respectivos 

depoimentos e depois nas conclusões, os aspectos que nos pareceram mais relevantes para 

uma melhor análise científica dos temas em investigação, que comentámos e 

complementámos. 

Quanto às opiniões e comentários obtidos, junto de alunos que participaram em 

cursos, em ambiente não presencial, deve salientar-se a qualidade dos depoimentos, com 

base no perfil dos inquiridos, pois todos eram professores, ou universitários, ou do 

secundário com sólida experiência de ensino. Também pelo facto de terem participado num 

curso de longa duração, podendo assim ter experimentado vários métodos e técnicas, 

repostando a experiencia vivida. 
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Também neste caso se seguiu como base as perguntas elaboradas e apresentadas 

numa estrutura orientada para os objectivos formulados. 

 

 

Figura 61 - Importância de aulas virtuais – logo 

 

 

3.1.2.3 - Resultados do instrumento de análise 2 

3.1.2.3.1 - Sobre o perfil das SAV – Salas de Aula virtuais 

Neste tópico procurámos distinguir o potencial das salas virtuais, baseadas em 

equipamento pesado das salas virtuais baseadas em software e PC, para efeitos de ensino. 

Em seguida, tentámos caracterizar que tipos de ferramentas que deverão estar 

incluídas numa sala de aula virtual, bem como o perfil de utilização e acesso às mesmas por 

parte dos alunos. 

Que tipo de aula virtual utilizou em ambiente de ensino?  

 

Registo de Participação em debate 

Tema: 
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Figura 62 - Que tipo de aula virtual utilizou em ambiente de ensino? 

 

 

Participante Conteúdo 

Victor Heredia 

USA Califórnia,  

e-learning Instituto 

 

Empezamos en 1996 con audio-chat, y distintos tipos de aulas.  

En esto momento hay mucha discusión relativa a el uso del video, relacionado 

con la dificultad de utilización en algunos países por dificultades de ancho de 

banda y por otra parte algunos argumentan que el video puede ser un 

distractor. Se por un lado puede ser un grande apoyo, hay estudios, como por 

ejemplo de IBM, que reporta que el video no agrega valor al aprendizaje, es 

decir en la transferencia de conocimiento. Pero en la tutoría, parece ser muy 

importante. En que se reporta al aprendizaje grupal el video puede ser un 

distractor y hay que tener los cuidados necesarios.   

 

Maria Dolores Garcia 

Directora da 

Sociedade de 

Informação Argentina 

Mi experiencia coincide con la experiencia de Victor. 

José Azevedo 

Pró-Reitor 

Tecnologias e Ensino 

– Universidade 

Açores 

Nós usamos o que se chama “hardware based” vídeo-conferência, em 

cursos de mestrado. São ambientes formais em salas próprias, com os 

professores numa sala e os estudantes noutra. 

As coisas funcionam bem desde que bem organizadas, podem ter 

interactividade entre professor e aluno, podemos fazer vídeo difusão das 

aulas com gravação e reproduzindo as gravações mais tarde. 

Também experimentámos sala de aulas virtuais baseadas em software e 

computador. Estas são muito mais flexíveis, o que quer dizer que os 

alunos não têm de se dirigir previamente a uma sala específica para 

assistir à aula. Isto para nós é importante, na medida em que temos nove 

ilhas separadas por mar.  

A única forma de integrar o grupo de pessoas que se encontram 
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separados e sem acesso a este tipo de salas de vídeo-conferência com 

base e equipamento, é recorrer a sistemas baseados em software e 

computador. 

Do meu ponto de vista, se a minha universidade quiser dar uma resposta 

efectiva às necessidades desta região terá de evoluir do sistema que é 

dominante actualmente (vídeo-conferência baseada em HW) para um 

sistema de vídeo-conferência baseado em software e computadores.   

 

Paulo Pinto 

Professor 

Departamento 

Informática - 

Universidade Lusíada 

Lisboa - Portugal 

 

 

 

 

Se quisermos comparar ambos os sistemas, podemos dizer: 

Quando usamos hardware VC temos muito mais qualidade, de áudio e 

vídeo. Usamos portanto principalmente para encontros de professores, 

júris de mestrados ou doutoramentos. Têm excelente qualidade de áudio 

e vídeo, porém se querem mostrar transparências ou partilhar 

documentos, não tem ferramentas à sua disposição, para o efeito. Além 

disso são muito dispendiosos.  

Nos sistemas baseados em Software podemos sacrificar alguma 

qualidade a favor da mobilidade. Basta usar os nossos portáteis com um 

micro, auscultadores e uma webcam, num ambiente de ADSL normal e 

funciona perfeitamente. 

Sob o ponto de vista das necessidades de suporte, não há dúvida que é 

necessário maior suporte em salas com equipamento pesado. 

 

.  

George Siemens 

Professor 

Coordenador – 

Universidade de 

Alberta – Canadá 

Usei ambas, com bons resultados mas em diferentes contextos, mas 

pessoalmente prefiro a baseada em PC.  

Prefiro a flexibilidade, normalmente dispõe de mais ferramentas e é mais 

interactiva, não temos de estar depende de qualquer apoio técnico e 

domino melhor todo o processo da sessão.  

 

 

Compare do ponto de vista da necessidade de assistência técnica para a 

instalação e funcionamento, salas virtuais baseadas em computador e baseadas em 

equipamento pesado.  

   

Registo de Participação em debate 
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Tema: 

 
Figura 63 - Salas virtuais baseadas em PC e em equipamento pesado 

Participante Conteúdo 

Rita Falcão 

Coordenadora U. 

Novas Tecnologias – 

Universidade Porto 

¿Hay experiencias de utilización de aulas virtuales para universidades 

tradicionales? 

Sixto Cubo 

Director de 

departamento da 

Faculdade de Ciências 

de Educação - 

Universidade de 

Extremadura – 

Espanha 

 

 

 

Empezamos a trabajar en 1996 en un proyecto financiado por la Junta de 

Extremadura para desarrollar una modalidad no presencial del “K 

virtual”. En aquello momento no teníamos plataformas, por eso lo 

hacemos de una forma bastante artesanal.  

Utilizamos un conjunto de herramientas que se usaban en aquella época. 

Trabajamos durante unos tiempos con WebCT y ahora la que trabaja la 

UEX es Moodle. Nuestro niel de satisfacción es mucho elevado. Tanto 

sub el punto de vista tecnológico como sub el punto de vista 

metodológico. 

Si podremos decir que una universidad como UEX, es tradicional, 

estamos participando en el grupo G9, que tenemos utilizado diversas 

tecnologías. Consiste en poner en contacto diversas universidades y 

desarrollar proyectos de colaboración entre ellas en el ámbito 

exclusivamente universitario, sin prejuicio de conocernos que se puede 

utilizar igualmente en entornos empresariales. 

Nuestra experiencia también está basada en la colaboración que 

tenemos con António dos Reis, con el so de Marratech. En un curso de 

formación que hemos desarrollado con universidad de Azores.  

Aquí está nuestra experiencia. 
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Johnny Widén 

Professor 

Coordenador – DLT 

Distance Learning 

Technology 

 

Lulea University  

Suécia 

 

Eu sou a favor da utilização do sistema de salas virtuais suportadas por 

software, porque é tão flexível que pode ser usado em qualquer lugar. 

Com este sistema de comunicação, há quem comente, que quase não 

temos que viajar. Mas na realidade, pode e deve-se viajar, só que temos 

mais suporte quando viajamos. Onde quer que estejamos podemos estar 

ligados. Com este sistema somos de facto muito mais flexíveis e temos 

acesso a muito mais contactos, que usando sistemas pesados.  

Estou convencido que uma das razões do nosso sucesso com Marratech 

consistiu no facto de efectivamente o usarmos permanentemente. Por 

isso ganhámos experiência e melhorámos as nossas competências.  

José Azevedo 

Pró-Reitor 

Tecnologias e Ensino 

– Universidade 

Açores 

Todos assumimos que os nossos estudantes, estão aptos a usar todo o 

tipo de software e equipamento e têm uma adequada literacia 

tecnológica. 

Esse não é o caso, de acordo com a nossa experiência. Tenho estudantes 

que têm dificuldades com o Moodle e têm dificuldades como instalar 

uma aplicação relativamente simples, para a média. 

Por isso usar uma sala virtual necessita de alguma adaptação. Por outro 

lado uma sala baseada em HW e equipamento pesado, o aluno não 

necessita de mais que comparecer na sala onde decorre a sessão.  

Todo o suporte é dado por terceiros. 

Conny Ericsson 

Marratech AB. - 

Suécia 

A ferramenta certa para o momento certo. 

Se tivermos uma boa largura de banda podemos usar muito bom áudio e 

vídeo. Tudo vai depender de muita coisa, largura de banda disponível, 

equipamentos, acesso ou não a centros de vídeo conferencia etc. 

 

   

 

3.1.2.3.1.3 - Compare do ponto de vista da mobilidade e interactividade do 

professor e do aluno: salas virtuais baseadas em computador e baseadas em 

equipamento pesado.  

    

Registo de Participação em debate 

Tema: 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

191 

 

Figura 64 - Compare do ponto de vista da mobilidade e interactividade salas virtuais baseadas em computador e em 

equipamento pesado 

 

Participante Conteúdo 

José Azevedo 

Pró-Reitor 

Tecnologias e Ensino 

– Universidade 

Açores 

 

 

 

 

Nuestra experiencia principal es con salas dedicadas de video conferencia. 

Principalmente por la razón se nosotros sernos una universidad que se 

encuentra repartida por 3 islas. Por eso la utilización de la video conferencia 

hay revolucionado  las clases. Es decir que podremos tener estudiantes en una 

isla con un profesor y tener estudiantes simultáneamente en otra isla que se 

encuentran siguiendo la m misma clase de forma interactiva. Esto funciona muy 

bien. 

Lo mismo se puede hacer con las aulas virtuales con ordenador. Pero aquí 

tenemos una facilidad mas, porque los estudiantes no tienen que se desplazar a 

una sala, física concreta. Pueden estar cada uno en su casa, o donde les 

conviene más. 

La única quistión es que además de tener anchura de banda mínima, tienen que 

aprender a usar la sala. En el video conferencia normal solo tienen que entrar 

en la sala física y todo mas es igual a una clase tradicional. 

Dependiendo de las circunstancias una será mejor que la otra. Una más flexible 

la otra más clásica donde el aluno no tiene que hacer nadie, sub el punto de 

vista tecnológico. 

  

Stefan Bedin 

WeZupport - Suécia 

 

Se pretenderemos um vídeo de muito alta qualidade, a opção será o recurso a 
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equipamentos pesados. Porém nos dias de hoje, a opção de salas virtuais 

baseadas em computador e software, (como a que estamos a usar) podemos 

dizer que tem uma qualidade muito aceitável, e a flexibilidade, acessibilidade e 

mobilidade deste tipo de salas não tem comparação possível. O que é muito 

mais importante hoje. 

Assim podemos estar onde quer que queiramos, tanto o professor como o 

aluno. Não temos que estar condicionados a haver ou não a estrutura de 

hardware e fechados numa sala.  

A mobilidade é hoje o factor determinante. Por isso para mim esta é a solução 

para o futuro. 

 

Pedro Veiga 

Pró-Reitor  – 

Universidade de 

Lisboa – Portugal 

Apesar de estar a coordenar um curso online há 4 anos, ainda tenho alguma 

dificuldade em generalizar alguns aspectos.  

Julgo que vale a pena dar a opinião que alguns alunos têm partilhado comigo.  

1. O facto de por vezes por alguma razão não poderem ir às aulas, mas 

poderem dispor das aulas online é um valor acrescentado enorme; 

2. Outro e não menos importante, é que por vezes há coisas que não 

percebem e numa aula tradicional não se sentem à vontade para pedir ao 

professor para repetir, numa aula “on-demand” podem repetir as vezes que 

quiserem, sem qualquer problema. 

Isto também tem muito a ver com a capacidade de concentração, que é 

tendencialmente menor nos nossos jovens e portanto é ultrapassada com este 

formato.  

Aliás eles referem que a aula gravada é óptima porque ouvem 10min param e 

voltam mais tarde para ouvir o restante.  

 

 

 

José Azevedo 

Pró-reitor da  

Universidade dos Açores 

Temos investido em sistemas de vídeo-conferência suportados por 

equipamentos tradicionais (Hardware Based Video conference). 

Temos vários equipamentos nos vários “campus” nas principais ilhas deste 
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arquipélago. 

Temos tido problemas que podemos catalogar como o lado positivo e o lado 

negativo do equipamento. 

O que quero dizer é que, por um lado:  

a) Os professores não sabem usar o equipamento. Porém também não 

necessitam de o saber, por isso para dar uma aula apenas têm que chegar ao 

auditório e dar uma aula exactamente igual ao que fariam se dessem uma 

aula tradicional; 

b) Mas também existe um lado negativo, que resulta de precisarem 

sempre de uma equipe de suporte para dar cada aula. Isto quer dizer que se a 

equipa de apoio não estiver disponível, não pode haver aula. Além de outro 

aspecto, que consiste no facto de este tipo de sessões se faz de uma máquina 

para outra, com todas as limitações de falta de flexibilidade, não se podendo 

chegar a alunos em zonas remotas e ter de haver sempre uma deslocação do 

professor ao estúdio ou auditório onde os equipamentos se encontram 

instalados.  

Em alternativa, ao usar uma sala virtual, tipo Adobe, Marratech, Elluminate 

ou outra, de facto os professores necessitam ainda de aprender não só como 

usar a plataforma, também terão de aprender a preparar as suas aulas num 

novo ambiente, recorrendo a novas metodologias ajustadas a um contexto de 

ensino à distância e isto não acontece. 

Usar salas virtuais baseadas em software, é de facto substancialmente 

diferente de usar uma mera sala de vídeo-conferência, que não passa de uma 

classe tradicional com recurso a meios tecnológicos. 

 

 Compare do ponto de vista da mobilidade e interactividade do professo e do 

aluno: salas virtuais baseadas em computador e baseadas em equipamento 

pesado.  

 

Filipe Carrera 

ISEG – U. Técnica de Lisboa 

 

Julgo que este aspecto é muito importante, até diria que a componente mais 

fácil será aprender a funcionar com o equipamento, a parte mais difícil é mudar 

a atitude dos professores e a forma de darem as suas aulas, com recurso a 

novas metodologias. 

O professor não pode ser mais um mero facilitador de conteúdos científicos, 
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tem de ser muito mais um catalisador de processos, um motivador dos seus 

alunos, acelerador de processos. Esta é verdadeiramente a componente difícil 

de implementar. A informação existe hoje em quantidade suficiente ou até em 

excesso, o difícil está em criar as condições pedagogicamente mais adequadas a 

que os alunos captem a mesma. A mera difusão através que um qualquer 

processo de vídeo-conferência ou não, pouco ou nada acrescenta se os alunos 

não a captarem e isso depende do método e não da tecnologia.  

    

Victor Heredia 

e-learning Instituto - 

USA Califórnia 

Nosotros tenemos hecho más de 2500 sesiones en ordenador. 

Tenemos tenido todos tipos de experiencias. Hace dos semanas (Noviembre 

2008) hemos tenido una sesión de meditación, con 4500 personas de 30 países. 

Igualmente con todos tipos de participantes y ambientes, como discapacitados 

etc. 

La conclusión a que hay llegado es que 80 a 90% del éxito de una sesión 

depende de las habilidades del facilitador. 

Se tienes un buen facilitador, mismo con una aula con muchas limitaciones, tu 

vas a poder generar una grande cantidad de riqueza y dinámica en el grupo. Es 

el mismo que un aula presencial. 

Pero la aula virtual ofrece oportunidades únicas, que no puedes desarrollar en 

una aula presencial. Por ejemplo puedes manejar varios canales de 

comunicación simultáneos, cosa que no puedes hacer en una aula presencial. 

Puedes manejar chat o audio  de manera privada, puedes manejar chat o audio 

de manera pública, que te permite una mayor interacción entre los 

participantes si estar a perturbar la sesión. Mismo interpolar el presentador, si 

crear distracción en la sesión. 

Depende por lo tanto del facilitador, que tiene que alguien que pueda cerrar 

esa brecha digital en todos los campos. Tenemos igualmente criado una 

comunidad global para todo esto.  

Xabier Basogain 

Professor Grupo 

Multimédia - 

Universidade de País 

Vasco 

Efectivamente estoy totalmente de acuerdo con Victor.  

Aquí un aula virtual puede ser un curso en Moodle, es decir que aquí se habla 

de aula virtual con audio y video. Aquí tenemos asignatura que son suportadas 

con Moodle, y le llamaos curso en Moodle, es decir apoyo a la docencia le 

llamamos aula virtual también. Aquí e el debate, aula virtual, es decir que 

integra audio y video de forma interactiva.  

Yo particularmente no tengo experiencia de usar estas aulas virtuales para la 
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docencia, per para reuniones de trabajo en proyectos europeos, para evitar 

desplazamientos  

George Siemen 

Professor 

Coordenador – 

Universidade de 

Alberta – Canadá 

 

A mobilidade das salas baseadas em PC é de facto muito superior. A 

importância de poder estar em qualquer parte do mundo e poder continuar a 

assegurar o apoio aos meus alunos, não tem preço. Já tive oportunidade de 

beneficiar deste tipo de suporte nestas circunstâncias e é muito cómodo. 

Quanto à interactividade depende do tipo de aplicação que se está a usar, tanto 

fixo como móvel. Neste momento há de facto um grande investimento por 

parte de um grande número de instituições, em sistemas baseados em 

hardware pesado que estão a ficar obsoletos a grande velocidade.  

 

 

O que deve incluir uma sala virtual? 

   Registo de Participação em debate 

 

Tema: 

 

Figura 65 - Que deve incluir uma sala virtual? 

 O que deve incluir uma sala virtual? 

Participante Conteúdo 

Carlos Vaz Carvalho 

 

Embora eu ache muito importante a inclusão da aula virtual, pela motivação, 

relação aluno professor e outras, deve ter-se em conta o perfil do aluno que 

temos pela frente. Os alunos querem uma relação muito directa com os 
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Director – GILT/ISEP 

Porto 

conteúdos, o e-Learning deve oferecer aquilo que os alunos querem, assim os 

momentos síncronos em que se obriga o aluno a estar presente não são 

tão importantes. Ao dispor de uma sala virtual é importante ter esta hipótese 

de comunicação sobretudo por áudio. Dispor igualmente da apresentação de 

slides é igualmente importante, pois recria o processo de comunicação a que 

estamos habituados. Ter mecanismos de “fead back” síncrono dos alunos, é 

igualmente importante, sendo o chat uma ferramenta aceitável para o efeito.  

Nicolau Willenstain  

Director do 

departamento de 

Ciência - 

Universidade dos 

Açores  

 

Em relação ao uso da partilha de ecrã, depende da matéria que se dá, isto é, se 

estamos a apresentar uma matéria que depende de um software específico, aí 

é importante a partilha de ecrã, quanto a conteúdos temáticos aí já uma 

apresentação bem-feita, será suficiente.  

João Correia Freitas 

Professor 

Coordenador – 

Universidade Nova – 

Portugal 

Temos pois que usar as ferramentas que nos habilitem à melhor comunicação 

didáctica. Por exemplo, relativo à partilha de ecrã, se estiver a fazer uma 

demonstração de uma actividade específica (física ou química) ou uma aula de 

PowerPoint ou Excel provavelmente necessito de partilhar o ecrã, se tiver a dar 

uma aula de exposição provavelmente não será necessário. Temos pois que 

adaptar o uso das tecnólogas ao conteúdo científico a transmitir e ao formato 

didáctico do professor.  

Rita Falcão 

Coordenadora U. 

Novas Tecnologias – 

Universidade Porto 

 

 

Para nós a partilha de ecrã é especialmente importante, na medida em que 

inicámos a disponibilizar online aulas dadas por professores. O que nos 

obrigava a dar ou o vídeo do professor ou os slides da sua apresentação. 

Não tinhamos conseguido uma aplicação “open sorce” que nos permitisse usar 

simultaneamente, o áudio, vídeo, PPT etc. de forma a poder gravar a sessão e 

passá-la em diferido.  

Considero que a partilha do ecrã é bastante importante, diria, quase mais que o 

stream do video da própria pessoa, isso é, havendo o áudio, o vídeo não é tão 

importante.  

George Siemens 

Professor 

Coordenador – 

Universidade de 

Alberta – Canadá 

Para mim o áudio, o quadro para apresentações e ou comentários e o chat são 

ferramentas imprescindíveis, numa sala virtual. 

Embora o vídeo não seja absolutamente imprescindível, sob o ponto de vista da 

comunicação, ele é, sob o ponto de vista da socialização, o que é muito 

importante. Quanto à partilha de ecrã depende muito do conteúdo científico 

que se está a apresentar e do estilo do apresentador. 
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Ter foto em vez de vídeo pode prejudicar o processo de ensino? 

    

 
Figura 66 - Ter foto em vez de vídeo pode prejudicar o processo de ensino? 

 

 

Participante Conteúdo 

José Azevedo 

Pró-Reitor 

Tecnologias e Ensino 

– Universidade 

Açores 

Hemos ya comentado en la diapositiva anterior, que el importante es el 

audio es determinante sobre la calidad de comunicación. 

Cuanto al video, a unos le parece importante a otros menos. 

Por eso la conclusión parece clara. Probablemente la substitución de 

video por una simple foto podrá resultar en una mejoría de 

funcionamiento,  en especial para los que tienen menos anchura de 

banda, si tener una reducción significativa del proceso de enseñanza.   

 

Sixto Cubo 

Director de 

departamento da 

Faculdade de Ciências 

de Educação - 

Universidade de 

Extremadura – 

Espanha  

 

Depende de los objetivos de la sesión, se de facto tomamos la 

información anterior, no parce tan relevante. Igualmente el comentario 

de Victor Heredia, que comenta que en cierto casos el video puede ser 

un distractor. 

Transmite una cantidad relevante de información.  

¿Pero será prescindible? 

Me parece que en algunos caso me parece que si.  

Xabier Basogain 

Professor Grupo 

Multimédia - 

Mejor dar un ejemplo, en la mayoría de los casos cando utilizamos skype, 

no utilizamos video y funciona muy bien.  

En algunos casos quizá que sí, pero no es tan imprescindible como la 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

198 

Universidade de País 

Vasco 

habla. 

 

Victor Heredia 

e-learning Instituto - 

USA Califórnia 

Depende mucho de la interacción. Hacemos mucho trabajo vivencial y 

interactivo, y aquí si el video es imprescindible. Al principio te tienes que 

penar, tener buen aspecto etc, pero después de generar tu relación 

empática case que puedes hacer todo. 

Por eso para algunos casos si, para otros no. 

A mí me fascina esto de video y es importantísimo en ciertas ocasiones. 

 

 

Na aula virtual os participantes devem ter acesso a áudio, vídeo, chat, de 

forma: livre, ou controlada pelos tutores? 

    

Registo de Participação em debate 

Tema: 

 
Figura 67 - Na aula virtuais os participantes devem ter acesso a áudio, vídeo, chat, de forma livre 

 

Participante Conteúdo 

Manuel Benito 

Director do Campus 

virtual - Universidade 

de País Vasco 

Hay una diferencia segundo los objetivos que un tenga.  

Se hay que crear la colaboración entre estudiantes entre estudiantes y la 

promoción de actividades sociales, aquí hay que crear el acceso libre. 

En mi experiencia larga en esto tipo de entornos, que acostumbro hacer 

es crearle un tipo de entorno donde puedan crear su cuenta y yo 

siempre estoy como observador, porque quiere saber qué están 

haciendo etc, etc,… 

No intervengo demasiado pero conozco que están haciendo. En otros 

casos que necesito de trabajar con grupos más grandes, ahí sí exergo un 
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cierto control por parte del tutor porque por otras forma, pos me paree 

conveniente controlar los ritmos y las intervenciones. 

Así que depende un poco el tipo de senario en que nos encontremos.  

 

Victor Heredia 

e-learning Instituto - 

USA Califórnia 

Comento que alguien hay empezado a escribir en el teclado. 

Es importante subrayar que el trabajo en aula virtual tiene que ser un 

tipo de actividad, que requiere un aprendizaje, una dinámica, 

consideración y respecto a los demás.  

Por ejemplo se hay alguno que empieza a escribir en el teclado, todos 

empezamos a oír el teclado y perdemos la concentración.  

Se convierte en una interrupción y destabilización. Simplemente lo 

refiero como un ejemplo.  

En especial la libertad de acceso a  estas herramientas depende en 

grande parte de la habilidad de los participantes.  

La tendencia es que quede lo más libre posible, pero requiere que los 

participante están bien capacitados y entrenados para usar todas la 

herramientas de una manera libre y abierta. 

 

Stefan Bedin  

WeZupport - Suécia 

 

Diria que são todas importantes, porém têm de ser seleccionadas em 

função da matéria que está a ser tratada e da actividade específica de 

cada aula. 

Julgo que poderíamos ainda incluir algumas ferramentas interactivas, 

como a possibilidade de poder fazer questionários em directo, lançar 

inquéritos e mais ferramentas interactivas síncronas. 

Certamente que não se deverá colocar tudo ao mesmo tempo. Mas salas 

com perfil profissional, podem ser devidamente preparadas 

previamente, para poder ter tudo organizado e planeado sob o ponto de 

vista dos objectivos pedagógicos que se pretendem atingir. 
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Para que acha que a aula virtual deve estar principalmente orientada?  

   Registo de Participação em debate 

Tema: 

   

Figura 68 - Para que acha que a aula virtual deve estar principalmente orientada? 

 

 

Participante Conteúdo 

José Azevedo  

Pró-Reitor 

Tecnologias e Ensino 

– Universidade 

Açores 

No estamos confrontados con una situación blanco o negro.  

En algunos casos podremos usar una sala para una sesión tradicional en otros 

para una actividad de tutoría pura. 

 

Manuel Benito 

Director do Campus 

virtual - Universidade 

de País Vasco 

 

 

Me parece que la cuestión no está en la alternativa aula tradicional o tutoría, 

pero caracterizar un perfil de virtualidad que va de 0 hasta 100. En que 0 seria 

un extremo si nada de virtualidad, en un entorno totalmente presencial si 

recursos virtuales. En que nos despasaríamos encontrando distintos grados de 

virtualidad hasta llegarnos a 100 ondee todo es virtual. 

¿Que quiero decir con esto?  

En uno estadio intermedio podríamos tener una sala presencial utilizando 

algunos recursos y instrumentos a distancia. Por otro lado se estamos en un 
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entorno totalmente virtual, cómo es por ejemplo esto ondee estamos, la 

abordaje tiene que ser totalmente distinta. 

Me gustaría de recalcar un par de ideas presentadas por Victor, una será la 

importancia del profesor / formador que tiene que diseñar las situaciones de 

aprendizaje; otro aspecto resulta de, un trabajo de investigación que hemos 

realizado, que consiste en identificar porque la tecnología no está penetrando 

con tanta intensidad en los medios educativos, tanto en la enseñanza superior 

como en enseñanza secundaria o primaria. Hemos identificado que una de las 

situaciones que puede explicar esa falta de impacto es precisamente la falta de 

profesorado adecuadamente formado. Hay por eso una necesidad de poder 

trabajar en esa dirección. 

Sixto Cubo 

Director de 

departamento da 

Faculdade de Ciências 

de Educação - 

Universidade de 

Extremadura – 

Espanha  

 

Estoy totalmente de acuerdo con que hay comentado Manuel, por eso no es 

posible reproducir en entorno virtual los métodos de la enseñanza presencial. 

Requiere competencias, habilidades y estrategias totalmente diferentes, 

porque los objetivos son distintos así como el entorno. 

Uno de los comentarios que se hay producido por ejemplo es remediar esa 

situación de solidad que tiene el estudiante cuando está trabajando en un 

entorno de esta naturaleza. Ciertamente requiere prácticas que no se utilizan 

en la formación presencial.  

 Debate em Inglês 

 Para que acha que a aula virtual deve estar principalmente orientada?  

 

 

Conny Ericsson  

Marratech AB. - 

A mim parece-me que, deve ser orientada para ambas  
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Suécia 

José Azevedo 

Pró-Reitor 

Tecnologias e Ensino 

– Universidade 

Açores 

Depende do contexto. 

Podemos ajustar o uso da sala virtual para ambas as situações depende de cada 

situação. 

 

 

George Siemens 

Professor 

Coordenador – 

Universidade de 

Alberta – Canadá 

Não me parece que seja exclusivamente orientada para um ou para o outro 

aspecto, da minha experiencia, tenho tido muito bons resultados, tanto num 

como numa como no outro tipo de utilização.  

 

3.1.2.3.2 - Sobre apreciações Gerais Sobre Tutoria Online 

Neste tópico procurámos obter a opinião dos especialistas sobre a importância que a sala 

virtual pode representar no ensino à distância, nomeadamente na vertente da tutoria, bem 

como o seu potencial para enriquecer a interactividade síncrona e o trabalho em grupo no 

processo de aprendizagem. 

Analisámos ainda a importância da gravação das sessões de trabalho, assim como quem 

deverá ter permissões para realizar as respectivas gravações.  

Procurámos ainda obter a opinião sobre o perfil das principais actividades a desenvolver em 

ambiente de tutoria síncrona. 

 

Acha que a tutoria online é absolutamente necessária para o ensino à 

distância?  

 

Registo de Participação em debate 

Tema: 
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Figura 69 - Acha que a tutoria online é absolutamente necessária para o ensino à distância? 

                   

 Participante Conteúdo 

José Azevedo 

Pró-Reitor 

Tecnologias e Ensino 

– Universidade 

Açores 

Si, la forma de contacto directo es necesaria para una enseñanza a 

distancia, es de facto la interactividad entre alumno y profesor, para 

neutralizar  la distancia geográfica y entre personas. 

Maria Dolores 

Argentina 

 

Sociedad Información - 

Argentina 

Los centros tecnológicos son dispersos por todo el país, el problema 

fundamental es con anchura de banda. Entendemos que esto es mucho 

importante. Como tenemos dificultades con anchura de banda, traemos 

los coordinadores regionales a Buenos Aires, con una capacitación 

presencial y después trabajamos con ellos sincrónica y asincrónicamente 

Sixto Cubo 

 

Universidad 

Extremadura 

En contexto de formación no presénciale, consideramos que la cuestión 

de la tutoría es mucho importante. En esto momento estamos 

desarrollando 4 asignaturas no presenciales y consideramos la tutoría 

muy importante.  

Consideramos todavía que la tutoría online no es solamente importante 

en la enseñanza a distancia como en la enseñanza presencial. 

 

João Lima 

 

Enta – Formação 

Profissional - Açores  

O meu testemunho será como formador profissional que utilizo estes 

meios técnicos e também como formando numa pós-graduação, à 

distância em que participei. 

Como formando, participei num curso de Pós-graduação durante um 

ano, que foi totalmente dado à distância. A sala virtual revelou-se um 

instrumento imprescindível, para o seu funcionamento e para os 

resultados obtidos. As actividades síncronas semanais, obrigam-nos a 

estar presente e ter uma participação muito mais pró-activa e real. Em 

síntese, as aulas virtuais, são importantíssimas e decisivas, 

complementadas por trabalho em grupo. 

Somos humanos e o calor humano faz-nos falta, no ensino à distância.  
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Pedro Veiga 

Pró Reitor da  

Universidade de 

Lisboa 

A minha experiência é diferente. Já antes da febre de Bolonha, foi aceite 

o princípio na Universidade de Lisboa que era necessário homogeneizar 

o conhecimento dos alunos nas seguintes área: Inglês, introdução às 

tecnologias de informação, do qual resultou a introdução de disciplinas 

adequadas. 

Propus criar um curso distribuído online. 

Os alunos assistem ao ritmo de cada um. Os alunos assistem online, de 

forma assíncrona, com apoio de tutoria presencial, que consideramos 

fundamental. 

Neste caso temos de facto tutoria, não online mas presencial. 

Conny Ericsson  

 

Seria louco se disse que não! 

Será sempre importante encontrar a melhor solução em função dos 

objectivos que temos e é difícil dizer qual a melhor ferramenta.  

 

Tony Karrer 

 

TechEmpower, Inc   

USA 

“Online tutoring”, é o tipo de actividade desenvolvida 1x1 ou muitos com 

muitos. Há de factos várias ferramentas disponíveis no mercado e 

costumo usá-las com regularidade e proporcionam resultados 

excelentes.  

Ao falar-se de salas de aula virtuais, aparenta que estamos a falar de 

aulas tradicionais em ambiente virtual, para ensino à distância. Não é 

esse o modelo que seguimos, replicando as aulas presenciais em formato 

online. As abordagens que fazemos e o método seguido são diferentes. 

Stefan Bedin 

WeZupport Suécia 

 

Sim acho que é muito importante, diria mesmo que é um dos factores-

chave para bons resultados. Trabalhar em ambientes virtuais, necessita 

de ferramentas deste tipo para motivar e envolver os alunos. 

Para poder manter uma proximidade e interactividade entre o professor 

e os alunos. 

Por isso volto a dizer que é um factor-chave. 

 

José Azevedo 

 

Pró-reitor 

Universidade dos 

Açores 

 

No aspecto geral podemos dizer que é absolutamente necessário, a sua 

utilização.  

Certamente depende do tipo de conteúdo que se pretende distribuir. Se 

for uma actividade de pequena dimensão, pequenos conteúdos, não 

necessitamos de tutoria online, mas para um formato de curso normal 

não temos duvida que a tutoria online é imprescindível, para guiar e 

analisar se os estudantes se estão a integrar e a adquirirem o nível de 

conhecimento desejado. 
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George Siemens 

 

Univ. Alberta Canadá 

 

Não tenho a menor divida, os aspectos de socialização e relacionamento 

são determinantes, para enriquecerem o processo de aprendizagem.  

Embora cada pessoa necessite de aspectos diferentes, há sempre um 

denominador comum que facilita o processo.  

 

Como tutor, considera que a gravação das aulas, deve estar acessível a: 

Exclusivamente a tutores; ou a tutores e alunos.  

    

Registo de Participação em debate 

Tema: 

    
Figura 70 - Como tutor, considera que a gravação das aulas, deve estar acessível a: Exclusivamente a tutores? 

 

Participante Conteúdo 

Nicolau Wallenstein 

 

Universidade dos 

Açores 

Essa questão é interessante porque foi colocada ontem (5 de Novembro 

de 2008) na reunião do Conselho Cientifico da Universidade dos Açores. 

Nomeadamente no que se refere à utilização por parte de alunos 

deficientes. A questão posta foi, se o aluno poderia gravar a aula por não 

ter capacidade física para tirar apontamentos, ou se deverá ser o 

docente a gravar a aula para a disponibilizar depois. 

Ficou deliberado que deve ser o docente a fazer a gravação 

disponibilizando a depois. 

 

Rita Falcão 

 

Universidade do 

Porto 

As aulas gravadas foram recebidas com muito agrado por parte dos 

alunos, no entanto existe ainda muita relutância por parte dos 

professores em aderir. 

Na medida em que têm receio que as suas aulas sejam divulgadas na 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

206 

Web, em especial sem revisão, o que eu acho totalmente justificado. 

Por isso acho um pouco perigoso que os alunos possam gravar as aulas. 

Pode parecer uma posição antiquada, mas se pretendemos que os 

professores adiram a este formato, não lhes podemos criar situações 

desconfortáveis.  

Participante Conteúdo 

Carlos Vaz Carvalho 

 

ISEP – Instituto 

Superior de 

Engenharia do Porto 

 

A minha opinião é que estas coisas têm de ser feitas com qualidade. 

"Isto exige um serviço de apoio aos professores de forma a que o que é 

disponibilizado aos alunos tenha um nível de qualidade aceitável. 

Uma gravação feita em sistema amador acaba por poder deixar ficar mal 

o professor.  

Dos exemplos que tenho visto, por exemplo a Universidade de Stanford, 

que também disponibiliza um conjunto de aulas gravadas, julgo que é 

muito difícil fazer uma gravação de uma aula presencial que depois possa 

ser utilizada fora deste contexto. Há intervalos de espera, há momentos 

“brancos”, podem haver considerações fora do tema, etc. que no seu 

todo podem ser prejudiciais numa gravação e consequentemente 

diminuir a sua qualidade, na perspectiva da comunicação.   

Deve sim ser feita uma aula específica para ser gravada para depois 

atingirmos o nível de qualidade para a sua divulgação gravada.  

Gostava de pedir à Rita que nos dissesse como estão a fazer na 

Universidade do Porto. 

Rita Falcão 

Coordenadora U. 

Novas Tecnologias – 

Universidade Porto 

Este projecto surgiu da necessidade de um docente.  

O que tentámos foi encontrar uma solução muito fácil de implementar, 

isto é, que não implicasse a necessidade de um técnico da nossa equipa, 

ter de ir procurar o professor e fazer a gravação. 

O que fizemos foi instalar um software no portátil do docente. É o 

próprio professor que posiciona a câmara, que aponta para ele ou para 

os slides e arranca com a gravação. 

Fazemos em parceria com a FCCN e fazemos a difusão em tempo real 

com a própria FCCN. Depois vamos buscar a gravação ao servidor da 

FCCN e disponibilizamos em diferido.  

Este processo facilita muito a recolha do vídeo, porque não implica 

grandes competências técnicas por parte dos docentes, o que é uma 

coisa que assusta sempre. 

A qualidade do vídeo não é a melhor, mas para aquele propósito 

funciona muito bem.  
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Participante Conteúdo 

Conny Ericsson  

Marratech AB. - 

Suécia 

Embora seja útil para os alunos, mas merece grande relutância por parte 

dos professores e pode trazer situações delicadas, resultante de gralhas 

relativas a gravações não revistas. 

José Azevedo 

Pró-Reitor 

Tecnologias e Ensino 

– Universidade 

Açores 

Num debate recente que tive com colegas, a opinião deles é que não 

querem que as suas classes sejam objecto de qualquer tipo de gravação. 

O que por maior força de razão não será aceitável qualquer tipo de 

gravação por parte dos alunos.  

No caso das aulas terem de ser gravadas, só parece ser aceitável, se 

forem gravadas com controlo do professor para poderem ser editadas e 

corrigidas dentro do necessário.  

Tony Karrer  

TechEmpower, Inc. – 

USA 

Faz sentido que as aulas não sejam acessíveis à gravação livremente 

pelos alunos. 

 

Miguel Antero 

 

Universidade de 

Macau - China 

 

 

A gravação a ser feita livremente pelos alunos é um tema delicado. 

 

Acha que as actividades interactivas assíncronas, são suficientes para 

realizar uma tutoria correcta?  

    

Registo de Participação em debate 

Tema: 

   
Figura 71 - Acha que as actividades interactivas assíncronas, são suficientes para realizar uma tutoria correcta? 

 Participante Conteúdo 

Manuel Benito Creo que las herramientas en tutoría a distancia requerirían una sabia 
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Director do Campus 

virtual - Universidade 

de País Vasco 

combinación entre los recursos asíncronos y los recursos síncronos, es 

decir que un tutor sea conectado 24 horas al día y 7 días en la semana. 

Consideramos que los recursos síncronos y asíncronos son importantes 

en una tutoría virtual y una enseñanza a distancia. 

José Azevedo 

Pró-Reitor 

Tecnologias e Ensino 

– Universidade 

Açores 

 

 

Consideramos que la tutoría asíncrona es importante pero deberá ser 

siempre complementada por tutoría síncrona. 

Victor Heredia 

 

Instituto de e-

learning  

Califórnia – USA  

Yo estoy más enfocado con la formación a largo de la vida y relacionada 

con la formación en las empresas, es decir, “formación profesional”. 

Creemos que el aula virtual tiene un valor fundamental en todo esto 

porque permite una experiencia y una interactividad efectiva. 

Es muy importante utilizar esto media en actividades que agregan valor, 

lo utilizamos mucho para hacer juntas y trabajo en equipo. Para trabajar 

uno a uno se pueden utilizar tecnologías muy simples pero para trabajo 

de muchos con muchos hay que tener buenas herramientas. Por veces 

usamos aulas virtuales si video que necesitan anchuras de banda 

menores y se tornan más accesibles. Lo más importante para mi es la 

experiencia que se puede dar en vivo. Pero en el aula virtual se comparte 

mejor y relata mejor las experiencias de cada uno de los participantes. 

Un de los aspectos más importantes es tornar el participante parte del 

proceso de aprendizaje.  

Otro aspecto muy importante consiste en movilizar, instructores que 

tengan la capacidad de facilitar esto tipo de procesos. 

Hay mucha tecnología pero las competencias humanas no pueden ser 

descuidadas.  

Sixto Cubo 

Director de 

departamento da 

Faculdade de Ciências 

de Educação - 

Universidade de 

Extremadura – 

Espanha  

 

Estoy totalmente de acordó con que hay comentado Victor. Lo hemos 

utilizado en algunos proyectos formativos que hemos desarrollado.  

Por ejemplo comenzó esto año una asignatura en formación no 

presencial relacionada con analice de datos, en investigación psicología y 

educativa. Aquí las cosas son diferentes, porque, a partir de teneres que 

enseñar modelos estadísticos o un pdf, es necesario que hay una retro 

alimentación, como hay comentado Victor hace poco y que las aulas 

virtuales ofrecen grandes posibilidades en esto sentido. 

José Azevedo 

Pró-Reitor 

Eu tenho conhecimento que muitos cursos funcionam desta forma. 

Embora usem chats síncronos.  
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Tecnologias e Ensino 

– Universidade 

Açores 

 

De facto é importante o fluxo síncrono, que fará um debate criativo, 

construtivo. Julgo que será necessário mais que uma mera 

interactividade assíncrona, para a melhoria da qualidade do ensino à 

distância.  

Conny Ericsson 

Marratech AB. - 

Suécia 

Para mim o ambiente social é muito importante, usar a combinação de 

mensagens indicando que o vosso tutor está online, e pode ser 

contactado e outras formas de comunicação síncrona a complementar a 

actividades assíncronas é muito importante para mim. 

 

Tony Karrer 

TechEmpower, Inc. – 

USA 

De acordo com a minha experiência, actividades síncronas podem ser 

relativamente lentas, em especial tão mais lentas quantos mais 

participantes estiverem presentes. 

Por outro lado estas actividades assíncronas, como fóruns, wikis, blogs 

etc, tornam-se relativamente ineficazes, pela interrupção no fluxo de 

comunicação. Por isso o uso de actividades assíncronas, com actividades 

síncronas, poderá resultar num excelente “mix” no sentido de melhorar 

a qualidade do processo de ensino ou aumento de aquisição de 

conhecimento por parte dos alunos. 

 

George Siemens 

Professor 

Coordenador – 

Universidade de 

Alberta – Canadá 

Podemos dizer que não há formulas únicas, porém em alguns casos são 

importantes e ajudam, no entanto sempre que possível complementadas 

por actividades síncronas, virtuais ou presenciais.  
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omente as actividades síncronas em tutoria, como: Aula virtual, chat, partilha 

de ecrã, etc.  

    

Registo de Participação em debate 

Tema: 

   
Figura 72 - Comente as actividades síncronas em tutoria, como: Aula virtual, chat, partilha de ecrã 

 

 Participante Conteúdo 

Maria Dolores Garcia 

Directora da 

Sociedade de 

Informação Argentina 

Las actividades síncronas son muy importantes. Toda a situación 

de virtualidad tendencialmente conduce a reducir concentración. Por 

otro en conferencias sincrónica  nos da una posibilidad de interactuar, 

motivar, reflexionar y criar. 

Xabier Basogain 

Professor Grupo 

Multimédia - 

Universidade de País 

Vasco 

 

 

Reporto mi experiencia como docente que hay pasado de la utilización 

de Web City publicando documentos pdf y otros, donde sentíamos la 

necesidad de una herramienta que pudiéramos contactar con los 

alumnos, usamos los foros que era la herramienta que teníamos. 

Siempre nos interrogábamos que podremos hacer para que el alumno se 

sienta atendido, como podremos saber que los alumnos siguen las 

clases. Usando nuestra plataforma Moodle, UPV (Universidad de País 

Vasco) ofrece un conjunto de 27 actividades, pero solamente 4 nos 

permite hacer contactos asíncronos (foro, taller, tarea, wiki) todavía 

cuando estamos descubriendo estas nuevas herramientas como estamos 

utilizando ahora, vimos que puede ser una herramienta muy válida, para 

conseguir esa falta de contacto e relación con el alumno para atenderle. 

Hay que ser vanguardistas, innovadores y meter-se en dificultades, al 

poden ser estas, pero que seguro con el tiempo van ciertamente a 

incorporarse en la mayoría de los cursos. 

 Comente as actividades síncronas em tutoria, como: Aula virtual, chat, 
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partilha de ecrã, etc.  

 

Victor Heredia 

 

e-learning Instituto - 

USA Califórnia 

Yo creo que es sumamente valioso. 

El trabajo de tutoría entre profesor y alumno es fundamental. El aula 

virtual cuando tras gente especial a las reuniones, resulta un evento 

donde puedes tener mucha gente y un intercambio muy rico de 

experiencias.  

La aula virtual tiene un enorme potencial de desarrollar habilidades que 

llamamos “soft skills”, que son habilidades de comunicación habilidades 

de interacción, habilidades sociales que cada vez son más importantes. 

Por otro lado utilizando esto tipo de enseñanza a distancia, nos estamos 

cada vez más aislando a la interacción humana. Por otro lado integrando 

el vídeo, nos ayuda a desarrollar cada vez más estas habilidades, por lo 

tanto podemos de alguna manera interinar a ayudar a el desarrollo de 

esto tipo de cosas.  

Pero funciona de maravilla.  

Conny Ericsson 

Marratech AB. - 

Suécia 

Mais que usar um conjunto de diferentes ferramentas, é importante que 

o tutor saiba tirar partido em profundidade das ferramentas que usa. 

Se as ferramentas não forem bem utilizadas, em vez de facilitamos o 

processo, estamos a criar barreiras à comunicação. 

  

José Azevedo 

Pró-Reitor 

Tecnologias e Ensino 

– Universidade 

Açores 

Nós estamos apenas a começar a usar estas ferramentas no ensino.  

Posso, por exemplo, relatar uma experiência que estamos a implementar 

este ano, com um aluno deficiente motor, que não pode sair de casa 

pelos seus meios, por isso não pode assistir às aulas. Acabou por se 

implementar um programa de visitas de professores, para colmatar a 

falta de participação nas aulas. Mas, um aspecto que não conseguimos 

solucionar, foi a falta de relacionamento social e relacionamento com 

outros colegas. 

Julgo que o uso de salas virtuais poderá ser também aqui uma 

ferramenta muito interessante, além de um uso pleno de forma 

generalizada 

Participante Conteúdo 

Paulo Pinto 

 

Universidade Lusíada 

 

Além de ferramentas assíncronas, é forçoso estar algumas vezes em 

contacto directo com os alunos. Quer esse contacto seja presencial ou 

virtual. 

Respondendo portanto a questões simples ou complexas num fluxo 

continuo e permanente.  
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Na sua opinião, qual é a importância do trabalho de grupo no ensino à 

distância?  

    

Registo de Participação em debate 

Tema: 

   
Figura 73 - Na sua opinião, qual é a importância do trabalho de grupo no ensino à distância? 

 

 Participante Conteúdo 

José Azevedo 

Pró-Reitor 

Tecnologias e Ensino 

– Universidade 

Açores 

Todo lo que sea las herramientas textuales, mismo que síncronas, como 

el chat, no pueden sustituir el contacto directo en aula virtual. Yo tengo 

una experiencia, como alumno (de un post grado a distancia) en trabajo 

con otros compañeros, hemos utilizado herramientas como esta, un aula 

virtual Marratech, para hacer reuniones de nuestros trabajos. Hemos 

igualmente utilizado las herramientas asíncronas, como wikis y otras, 

después realizamos nuestros trabajos cada uno. Como vivimos en un 

archipiélago y estamos a muchas centenas de kilómetros de distancia es 

así que hacemos trabajos de grupo. Pero utilizando una aula virtual, la 

motivación y el empeño es mucho más grande e movilizador. Es decir 

que es muy importante.    

Victor Hredia 

 

 

 

 

 

No solamente al nivel de enseñanza pero en todo diría que estamos 

viviendo un mudo de la colaboración. 

Estoy terminando un libro que se llama “The Collaboration age”, que es 

el la edad de la colaboración. Vivimos en un mundo de colaboración 

social, no solamente que se llama las redes sociales pero que se puede 

llamar la “colaboración”, que no es ayudarse o apoyarse, pero la 
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 e-learning Instituto - 

USA Califórnia 

construcción de conocimiento y compartir experiencias, de manera 

sinérgica y interactiva. De facto estamos construyendo de manera 

grupal.  

El trabajo en grupo es la base para construir organizaciones inteligentes. 

Nosotros estamos trabajando mucho en eso terreno y que harbemos 

constatado es que para construir una organización inteligente hay que 

comenzar a construir de abajo hasta cima.  

En todos los equipos interactúan entre sí, compartiendo experiencias y 

generando sinergias.  

Estamos utilizando mucho aquí en los Estados Unidos y estamos 

implementando en muchos países de Latinoamérica. Integrando equipos 

contrabajos asíncronos con wikis estructuradas, complementadas por 

aulas virtuales que crían un todo perfecto para la realización de esto 

trabajo.  

Se es importante para la enseñanza y aprendizaje, es vital para un 

mundo donde la colaboración y innovación son factores determinantes 

del hesito. 

 

João Lima 

 

Escola de Formação 

Profissional dos 

Açores 

 

 

 

 

 

 

Como formador, usei estes meios de forma um pouco experimental. 

Vamos na 8ª edição e já mudou bastante. O que mudou mais foi a 

introdução progressiva de sessões síncronas. 

Nós íamos distribuindo os conteúdos a um ritmo semanal e as tarefas 

eram definidas. O que nos apercebemos é que as pessoas aderiam com 

facilidade, com menor experiência em termos tecnológicos, mas que 

rapidamente ultrapassavam, pois as plataformas hoje estão muito fáceis. 

O que verificamos é que as pessoas deixam a maioria das tarefas, para 

realizarem no fim-de-semana, (ler manuais, ver vídeos e realizar as 

tarefas distribuídas) o que acaba, por não lhes permitir uma reflexão 

desejada, nem partilhar suficiente entre si nem debater sobre os 

respectivos temas. 

O que nos apercebemos é que deveria haver uma maior intervenção no 

processo, de forma a dinamizar uma comunidade de aprendizagem mais 

“quente” o que nos levou à introdução de actividades de participação 

síncrona. Quer através de chat programado quer de outras ferramentas.  

Infelizmente não temos meios para o uso de uma sala virtual (tipo 

Marratech, como aqui temos). Vamos implementando outras 

ferramentas a pouco e pouco. O que é fundamental é que o tutor tenha 

uma presença mais perto dos formandos. Por vezes, vão fazendo os 

trabalhos, mas não amadurecem, não partilham nem interiorizam os 
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conteúdos. 

O grupo pois é um meio de minimizar o isolamento e enriquecer a 

aprendizagem.  

Francisco Sousa  

 

Universidade dos 

Açores 

Concordo com o João em quase tudo.  

Gostava de complementar com o seguinte, quanto à utilização de salas 

virtuais tive oportunidade de as usar como aluno da pós-graduação 

referida, pois a Universidade dos Açores não disponho desses meios 

tecnológicos.  

Sobre o trabalho em grupo totalmente de acordo, pois hoje não se 

consegue trabalhar sozinho.  

Que representa uma mais-valia na aprendizagem. Gostava de chamar a 

atenção para o cuidado que deve haver na constituição dos grupos e 

serem feitos ajustamentos no sentido da homogeneidade dos grupos.  

Tony Karrer  

TechEmpower, Inc. – 

USA 

O trabalho de grupo, é de facto muito importante e representa uma 

mais-valia expressiva tanto no ensino presencial com à distância.  

Há no entanto que ter os devidos cuidados no funcionamento dos 

grupos, no sentido de nos assegurarmos que há realmente um trabalho 

de grupo. 

 

Conny Ericsson 

Marratech AB. - 

Suécia 

Hoje os estudantes estão muito acostumados a criar grupos em chats e 

ambientes sociais. 

Em alguns casos preferem até usar só chat para não se exporem. 

Pura e simplesmente não querem enviar vídeo nem áudio.  

Mas de facto têm uma experiência grande em afectividades de grupo 

usando o chat. 

José Azevedo 

Pró-Reitor 

Tecnologias e Ensino 

– Universidade 

Açores 

Da minha experiência com os grupos, tenho encontrado uma dificuldade 

principal que consiste em criá-los e pô-los a funcionar.  

Por vezes pode tentar-se a criação dos grupos por orientação do 

professor, com base em alguns critérios, como ter internet, ter 

computador pessoal, compatibilidade de horários, já terem pertencido 

ao mesmo grupo anteriormente, etc, mas o mais importante é que sejam 

homogéneos. 

Outro aspecto é que, a capacidade de motivar os grupos.  

Mas não tenho a menor dúvida que são uma peça importante no 

processo de aprendizagem. 

 

George Siemens  

Professor 

Coordenador – 

Em todas as épocas existiu trabalho de grupo e revelou-se sempre um 

elemento enriquecedor e criativo no processo de aprendizagem. 

Só que agora não só se socorre de novas tecnologias, (como a que 
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Universidade de 

Alberta – Canadá 

estamos a usar neste momento, em que eu estou no Canadá e o António 

em Portugal), mas ainda porque se revela um elemento importante para 

minimizar o isolamento do aluno em ensino à distância. 

 

  

  

 

3..2.3.3 - Sobre o impacto de resultados e sugestões 

Neste tópico procurámos obter opiniões pessoais sobre a utilização, das salas virtuais assim 

como recomendações para o seu funcionamento no contexto pedagógico.  

 

Comente: “Posso substituir uma aula presencial por uma aula virtual, com 

pequenos ajustes” 

    

Registo de Participação em debate 

Tema: 

   
Figura 74 - “Posso substituir uma aula presencial por uma aula virtual, com pequenos ajustes” 

   

Participante Conteúdo 

Jesuina Varela 

 

Instituto de 

Enfermagem dos 

Açores 

Julgo que sim, não é muito difícil. 

A aula tem que ser preparada e o professor tem de ajustar a dinâmica 

da aula para ser colocada em espaço virtual. 

Contudo há conteúdos científicos, que não podem ser dados, ou só em 

condições muito difíceis, ou ainda com prejuízo da aprendizagem, 

poderão ser distribuídos em ambiente virtual.  

Nomeadamente na minha área, ensino da enfermagem. 
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Participante  

João Correia Freitas 

Universidde Nova 

Lisboa 

De uma forma telegráfica diria: Sim absolutamente, mas se puder ser 

presencial que seja.  

 

  

Comente: “Posso substituir uma aula presencial por uma 

aula virtual, com pequenos ajustes” 

 

Paulo Pinto 

Professor 

Departamento 

Informática - 

Universidade Lusíada 

Lisboa - Portugal 

Sem duvida que poderemos substituir uma classe presencial por uma 

virtual. 

Teremos que ter o cuidado de fazer os necessários ajustamentos, em 

forma de abordar o tema e no processo de comunicação. 

Apenas com os condicionalismos de áreas científicas específicas em que 

estamos a trabalhar.  

Conny Ericsson 

Marratech AB. - 

Suécia 

Eu diria que não. 

Estar numa aula é diferente, porque existe um ambiente social que não 

é replicável virtualmente e isso não é substituível.  

Tony Karrer 

TechEmpower, Inc. – 

USA 

A replicação do ambiente presencial é difícil de ser conseguido 

virtualmente  

Mas se não for possível outra solução, posso dizer: Depende. 

 

Stefan Bedin 

WeZupport - Suécia 

 

Como já referi não exerço como professor, mas da minha experiência 

com o sector, posso dizer que, temos as mesmas ou até mais 

possibilidades, na medida em que temos mais recursos disponíveis em 

ambiente virtual que num ambiente presencial tradicional. 

 

José Azevedo 

Pró-Reitor Tecnologias 

e Ensino – 

Universidade Açores 

Concordo com o Tony 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

217 

 

George Siemens 

Professor Coordenador – 

Universidade de Alberta – 

Canadá 

Eu diria que não é tarefa fácil, na medida em que uma aula à 

distância não é uma réplica de uma aula presencial, com o recurso 

a um mero instrumento ou instrumentos tecnológicos.  

É muito mais que isso. 

É necessário usar uma nova semântica, uma nova narração, um 

ritmo de apresentação e recorrer a recursos multimédia que 

normalmente muitos professores não usam nas suas aulas 

presenciais. 

São na realidade coisas substancialmente diferentes, que para 

serem bem-feitas requerem um trabalho cuidado de adaptação e 

ajuste. Mas se pudermos partir de aulas presenciais, já 

estruturadas e rodadas será uma ajuda muito grande para 

podermos ter um trabalho de qualidade. 

 

 

Numa frase descreva qual a importância de uma aula virtual num Curso de 

ensino à distância. 

   Registo de Participação em debate 

Tema: 

   
Figura 75 - Numa frase descreva qual a importância de uma aula virtual num Curso de ensino à distância. 

 

Participante Conteúdo 

Rita Falcão 

Coordenadora U. 

Novas Tecnologias – 

Universidade Porto 

 

Acho que é muito importante para “ajustar os ponteiros do relógio”, isto 

é, marcar o ritmo, integrar o aluno, dinamizar o processo.  

Quanto mais não seja para isso.  
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João Lima 

Diredtor da EDA – 

Escola de formação 

Profissional dos 

Açores 

Para mim é fundamental.  

A comunidade só existe quando há partilha e para isso “olho no olho” 

isto é, “face a face” é fundamental! 

 

 

 

 
Numa frase descreva qual a importância de uma aula virtual 

num Curso de ensino à distância. 

 

António Canhão 

Centro de 

Competências da 

Arrábida – Ministério 

da Educação  Portugal 

A melhor metodologia é aquela que funciona. A adaptação a cada um 

dos contextos é o que vai determinar a resposta à pergunta. 

Terá que ser devidamente preparada como aliás já foi dito. 

 

João Correia Freitas 

Professor 

Coordenador – 

Universidade Nova – 

Portugal  

Uma aula virtual pode não ter apenas recursos a tecnologias síncronas. 

Há modelos assíncronos que podem e devem ser considerados. 

Poderia dizer que corresponde à diferença entre um mero texto, e uma 

actividade vivida e participada. Há um lado humano mais presente, que é 

indispensável em qualquer processo formativo.  

 

Francisco Sousa 

Departamento 

Ciências da Educação 

– Universidade dos 

Açores 

Uma aula virtual é muito melhor que mandar livros ou cassetes, como 

aconteceu no ensino à distância há 50 anos, aqui há a componente 

interactividade, que não existe nos outros formatos. 

Nicolau Wallenstein  

Director do 

departamento de 

Ciência - 

Universidade dos 

Açores  

O sentido de comunidade e de aproximação das pessoas é importante e 

fundamental. 

A sala virtual é um ingrediente importante e efectivo para conseguir essa 

valência. 

 

Carlos Vaz Carvalho 

Director – GILT/ISEP 

Porto 

Considero muito interessante este modelo pela proximidade que 

introduz.  

Importante sim no contexto da nossa formação e do publico-alvo. 
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 Numa frase descreva qual a importância de uma aula virtual num Curso 

de ensino à distância. 

 

Paulo Pinto 

Professor 

Departamento 

Informática - 

Universidade Lusíada 

Lisboa - Portugal 

Processo de educação sem interactividade não existe ou desvaloriza 

substancialmente o processo de interiorização do conhecimento. 

As salas virtuais conseguem enriquecer o ensino à distância com este 

ingrediente na vertente aluno / docente e aluno / aluno. 

 

 

Ana Simões 

Professora  

Universid. Açores 

Esta ferramenta permite-nos colmatar o isolamento, que no nosso caso 

de vivermos numa ilha é ainda maior.  

Para mim tem sido muito útil todo o processo e dinâmica de grupo 

desenvolvida.  

 

Jesuina Varela 

Professra Instituto 

Superior de 

Enfermagem dos 

Açores   

Da minha experiência que tive no curso considero que a sala de aulas 

virtual foi fundamental para me ajudar no acompanhamento, do mesmo, 

nomeadamente no acompanhamento das matérias, na realização dos 

trabalhos e no esclarecimento de dúvidas. 

Relativamente ao trabalho com os meus alunos, será uma oportunidade 

importante, mas por enquanto apenas uso o Moodle porque não existe 

uma sala virtual disponível na Universidade. 

 

António Bob Santos 

Assessor - Plano 

Tecnológico - 

Portugal 

É uma ferramenta excelente de acesso ao conteúdo numa abordagem 

interactiva, onde quer que se esteja desde que se disponha de um 

dispositivo fixo ou móvel de acesso à Internet é pois um instrumento de 

partilhar e divulgar o conhecimento e consequentemente estimular a 

inovação e alavancar o desenvolvimento.  

José Azevedo 

Pró-Reitor 

Tecnologias e Ensino 

– Universidade 

Açores 

 

 

 

 

 

 

Considero que este sistema de interactividade é o futuro do ensino, no 

contexto do ensino à distância. Permite aproximar as pessoas, quebrar 

uma série de barreiras de isolamento, que são inevitáveis quando se fala 

de ensino não presencial.  

É um sistema leve que pode ser utilizado por qualquer pessoa. 

Exige algum esforço de aprendizagem, que após ultrapassado sem 

dificuldade de maior, permite uma comunicação de tal forma fácil, 

flexível e segura como se as pessoas estivessem frente a frente.  

No caso da Universidade dos açores que está dividida em várias ilhas, em 

que a comunicação directa entra as ilhas não é fácil. 

Onde apesar de estar implementada fisicamente em três ilhas tem de 

cobrir mais seis ilhas. A questão do ensino à distância está na ordem do 
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dia, sobre tudo desde que o publico ao nível da universidade se tem 

vindo a alterar.   

Quando tinhas como publico dominante o jovem de 18 anos que vinha 

para a universidade, estávamos perante um contexto. Agora já não “vão 

para a universidade”, agora temos pessoas de todas as idades. Que vêm 

à universidade quando é possível e intercalando com um dia de trabalho. 

Em que todos tem direito ao acesso à universidade, onde quer que 

estejam. Ora isto só se torna praticamente possível se forem criadas 

condições para isso.  

Ferramentas de comunicação deste género dão uma nova dimensão ao 

ensino à distância. É completamente diferente fazer isto assim, que 

usando somente uma plataforma Moodle, com distribuição assíncrona 

de conteúdos.  

George Siemens 

Professor Coordenador 

– Universidade de 

Alberta – Canadá 

Quase que diria que será difícil implementar um curso à distância, 

mobilizador e que veicule um bom ambiente social sem o recurso a 

uma aula virtual.  

 

Indique algumas boas práticas que recomendaria para serem utilizadas em 

tutoria online e em ensino à distância. 

    

Registo de Participação em debate 

Tema: 

   
Figura 76 - Indique algumas boas práticas que recomendaria para serem utilizadas em tutoria online e em ensino à distância 

Participante Conteúdo 

José Azevedo 

Pró-Reitor Tecnologias 

e Ensino – Universidade 

Podemos decir que la primera buena práctica es la preparación y 

organización de los temas y contenidos. El tiempo tiene que ser muy 

bien estructurado y organizado  
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Açores 

Maria Dolores Garcia 

Directora da 

Sociedade de 

Informação Argentina 

Poner bien claro los objetivos, que se va a abordar en cada módulo, y 

planificar muy bien las actividades.  

Manuel Benito 

Director do Campus 

virtual - Universidade 

de País Vasco 

 

 

 

Cuatro cuestiones que me parecen muy relevantes: 

1. Clarificación restricta. En entorno virtual no te permite 

improvisar, tienes que tener todo muy bien planificado, muy bien 

organizado en conformidad con el diseño curricular. Que tiene que ser 

hecho antes. Un profesor que va a trabajar en un entorno virtual tiene 

que tener muy caro, que va hacer, cuando va hacer que materiales va a 

utilizar y estar preparado con todos los detalles, antes de comenzar el 

curso.  

2. Otra cuestione que me parece clara son los contenidos. 

Contenidos ricos, multimedia, que tenga la máxima riqueza 

comunicacional.  

3. La enseñanza es un proceso de comunicación, por eso estas 

herramientas tecnólogas están mediando la comunicación. Los hacen de 

forma diferente de las que estamos acostumbrados a utilizar para 

comunicarnos por métodos tradicionales. Hay por eso que saber 

gestionar eso tipo de herramientas. Con ellas tienen un componente 

importante en las relaciones que se establecen entre profesores y 

estudiantes. Teniendo el profesor que ser un animador, facilitador de las 

relaciones. 

4. La función tiempo. El tiempo en un entorno virtual tiene mucha 

liberta, pero hay que saberlo gestionar y utilizar adecuadamente. 

Sixto Cubo 

Director de 

departamento da 

Faculdade de Ciências 

de Educação - 

Universidade de 

Extremadura – Espanha 

Considero que hay muchos aspectos importantes en la formación no 

presencial. Pero, voy a destacar solamente una, que es: El diseño de una 

buena guía docente. Es decir que el estudiante tenga una información 

muy precisa del proceso de enseñanza y aprendizaje de forma a se 

encontrar perfectamente orientado. 

 

Victor Heredia 

e-learning Instituto - 

USA Califórnia 

Me gustaría de enfatizar la importancia que tiene la formación de 

docentes para el suceso de todo esto proceso. En especial para colmatar 

la brecha digital existente, porque se los jóvenes van muchísimo más 

rápido que nosotros, entonces hay que estar atentos para que esa 

brecha se pueda disminuir y no incrementar.  

E una de las formas más importantes de aprender es enseñar, porque no 

integrar nuestros alumnos, en el proceso de producción de contenidos 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

222 

en un abordaje constructivista, convenientemente encuadrados y 

asesorados.  

Xabier Basogain 

Professor Grupo 

Multimédia - 

Universidade de País 

Vasco 

Subscribo los comentarios anteriores. 

Gustaría de decir, que nosotros tenemos que formar. Esta es nuestra 

principal misión, pero hay que ser un poco audaces, y andar adelante 

conociendo las nuevas tecnologías, que nos va a permitir esto tipo de 

docencia que es de facto diferente del tradicional del clásico.  
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 Debate em Inglês 

 Indique algumas boas práticas que recomendaria para serem utilizadas 

em tutoria online e em ensino à distância. 

 

 Participante Conteúdo 

José Azevedo  

Pró-Reitor Tecnologias 

e Ensino – Universidade 

Açores 

Se considerarmos que tudo está bem organizado. 

O aspecto mais importante é a interacção humana, teremos de estar 

seguros que de facto guiamos os nossos alunos através das actividades 

programadas e os motivamos.  

Isto requer actividades síncronas, que considero essencial no contexto 

do ensino à distância. 

 

 

Tony Karrer 

TechEmpower, Inc. – 

USA 

Diria que é uma pergunta difícil. 

Mas a minha sugestão é que os resultados dependem de um “mix” de 

soluções entre Tecnologías e métodos. 

 

Conny Ericsson 

Marratech AB. - 

Suécia 

Concordo com o Tonny 

Depende principalmente das competências do tutor. 

 

George Siemens  

Professor Coordenador 

– Universidade de 

Alberta – Canadá 

1. Formação dos professores e tutores em novas tecnologias e novas 

metodologias; 2. Formação dos professores e tutores em novas 

tecnologias e novas metodologias; e 3. Formação dos professores e 

tutores em novas tecnologias e novas metodologias 
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3.1.2.3.4 - Entrevista com Stefan Bedin 

CEO da WeZupport SA - Kalmar – Suécia – empresa sueca de apoio a instituições de 

ensino para instalação e uso de salas de aula virtuais.   

Transcrição na íntegra da entrevista realizada em 26 de Maio de 2010. 

O vídeo original da entrevista encontra-se disponível Reis (2010) 

Entrevista: 

António dos Reis - Olá Stefan, em primeiro lugar muito obrigado por participares 

nesta entrevista e partilhares a tua experiência connosco. 

Sei que não és um académico, a tua 

experiência é exactamente no terreno, 

apoiando instituições de ensino e outras 

organizações na implementação do uso de 

salas virtuais. 

Gostava de te pedir para te 

apresentares de uma forma muito breve. 

Stefan – Nos últimos 10 anos 

estive envolvido em três diferentes fases 

relacionadas com ambientes virtuais. 

A primeira foi na criação de infra-estruturas de banda larga. A segunda nos diferentes 

tipos de serviços a disponibilizar a diferentes tipos de instituições. A terceira esteve 

relacionada com um projecto comercial de prestação de serviços para a implementação de 

serviços relacionados com o funcionamento de actividades colaborativas online. 

António - A primeira pergunta que gostava de colocar é:   

Podes comparar salas virtuais baseadas em hardware pesado com salas 

baseadas em PC, sob o ponto de vista da mobilidade e da interactividade do 

professor e do aluno?  

    

 

Figura 77 - António Reis - Stefam Bedin 
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Stefan – Se pretendermos um vídeo de muito alta qualidade, a opção será o recurso a 

equipamentos pesados. Porém nos dias de hoje, a opção de salas virtuais baseadas em 

computador e software, (como a que estamos a usar) podemos dizer que tem uma 

qualidade muito aceitável, e a flexibilidade, acessibilidade e mobilidade deste tipo de salas 

não tem comparação possível. O que é muito mais importante hoje. 

Assim podemos estar onde quer que queiramos, tanto o professor como o aluno. 

Não temos que estar condicionados a haver ou não a estrutura de hardware e fechados 

numa sala.  

A mobilidade é hoje o factor determinante. Por isso para mim esta é a solução para o 

futuro. 

António – Gostaria de complementar a pergunta com isto: sob o ponto de vista 

pedagógico, o vídeo não é muito importante, mas o áudio sim ou apresentar diapositivos, 

etc., o que achas? 

Stefan – De facto assim é. 

Cometa a importância de poderes participar numa aula virtual (16) em 

qualquer lugar apenas com o uso de um PC. 

Porém julgo que já respondeste na questão anterior, por isso passo à seguinte. 

Gostava agora de te perguntar a tua opinião, sobre:  

Quais as funcionalidades que consideras importantes que uma sala virtual 

deve integrar?  

O que achas da importância de dispor de: áudio, vídeo, quadro, etc. numa sala 

virtual? 

                                                 

16
 Tener en atención que aquí “aula virtual” en portugués corresponde a “clase virtual” en castellano.  

Figura 78 - Sala de vídeo conferência - sala de aula virtual 
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  Indica no quando o que te parece. 

Stefan 

Diria que são todas importantes, porém têm de ser seleccionadas e doseadas em 

função da matéria que está a ser tratada e da actividade específica de cada aula. 

Tabela 67 - Instrumentos de sala de aula virtual 

Instrumentos Imprescindível Dispensável 
Áudio X  
Vídeo dos participantes X  
Apresentação PPT X  
Ver vídeos X  
Partilha de ecrã X  
Partilha de ficheiros x  
Chat x  
Quadro para comentários x  

 

Julgo que poderíamos ainda incluir algumas ferramentas interactivas, como a 

possibilidade de poder fazer questionários em directo, lançar inquéritos e mais ferramentas 

interactivas síncronas. 

Certamente que não se deverá colocar tudo ao mesmo tempo. Mas salas com perfil 

profissional, podem ser devidamente preparadas previamente, para poder ter tudo 

organizado e planeado sob o ponto de vista dos objectivos pedagógicos que se pretendem 

atingir. 

António - Vou colocar-te outra questão: 

Consideras que o Tutoria Online, é absolutamente necessária para o ensino à 

distância? 

  Stefan – Sim acho que é muito importante, diria mesmo que é um dos factores-

chave para bons resultados. Trabalhar em ambientes virtuais, necessita de ferramentas 

deste tipo para motivar e envolver os alunos. 

Para poder manter uma proximidade e interactividade entre o professor e os alunos. 

Por isso volto a dizer que é um factor-chave. 
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António – Uma nova questão: 

Para que achas que uma sala de aula virtual deve estar predominantemente 

orientada:  

Distribuir à distância conteúdos em formato de lição tradicional, ou para actividades 

de tutoria, como realização de debates, apresentação de trabalhos de aluno, esclarecer 

dúvidas, actividades de orientação, etc.  

Stefan – Julgo que ambas são importantes. A opção mista parece-me ser a que pode 

contemplar diferentes momentos, diferentes necessidades.  

Diria que poderia ser “event based learning” isto é, o que podemos fazer numa aula 

presencial, fazer exposição ou explicação e interactividade. 

A solução mista será a mais apropriada.  

António – Gostava de te perguntar se da tua experiência:  

Achas que consegues fazer as mesmas actividades pedagógicas que executas 

em ambiente presencial de forma igual em ambiente virtual, com pequenos 

ajustamentos? 

  Stefan – como já referi não exerço como professor, mas da minha experiência com o 

sector, posso dizer que, temos as mesmas ou até mais possibilidades, na medida em que 

temos mais recursos disponíveis em ambiente virtual que num ambiente presencial 

tradicional. 

Pode ser preparado material que pode ser enviado previamente aos alunos para ser 

visualizado “on demand” etc. Posso dizer que é até mais flexível. 

António - Mais um tópico: 

Que boas práticas recomendarias para tutoria online em ensino à distância? 

Stefan - A proximidade com os alunos é um factor determinante, estas ferramentas 

permitem-nos isso, há pois que tirar o máximo partido disso. 

A tutoria online é um dos ingredientes principais como disse anteriormente, 

permitindo o contacto e o diálogo permanente, conseguir-se fazer uma tutoria adequada, 

estou convencido que será um dos principais factores de sucesso. 
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António  

E sobre novas competências? 

Estamos num novo ambiente tecnológico, e por isso exige novas competências 

pedagógicas. O que tens a dizer sobre isto? 

Stefan – Podemos abordar esta questão de duas formas. A primeira será o domínio 

da tecnologia inerente ao funcionamento da sala virtual. Outro será o domínio de novos 

métodos pedagógicos para trabalhar em ambiente virtual. Ambos são importantes e um não 

funciona sem o outro.  

António - Uma questão final. 

Podes numa frase dizer-me qual a importância de uma sala de aula virtual 

em ensino à distância. 

  Stefan – Julgo que quase seria mais apropriado responder com uma pergunta. Para 

isso devo dizer que estamos a construir uma sociedade de conhecimento, por isso o acesso 

ao conhecimento é muito importante. Então a pergunta é: Será que fechar os alunos e 

professor numa sala é a melhor maneira de a construir?  

Será portanto um factor-chave para o futuro. 

António - Comentário muito interessante. O que quer dizer que se estivermos todos a 

trabalhar em rede temos melhores condições de alargar os nossos conhecimentos e 

partilhar experiências. 

Obrigado Stefan foi uma contribuição excelente para a minha investigação. 
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3.1.2.3.5 - Entrevista com Norbert Pachler  

Director de departamento.  

Universidade de Londres – Instituto de Ciências de Educação 

Transcrição na íntegra da entrevista realizada em 6 de Maio de 2010. 

O vídeo original da entrevista encontra-se disponível Reis (2010) 

Temas tratados 

António dos Reis - Olá 

Norbert, em primeiro lugar muito 

obrigado por partilhares a tua 

experiência connosco. 

A primeira pergunta que 

gostava de colocar é:   

 

De acordo com o conceito de e-learning 3.0, o que te parece que é a 

importância das salas de aula virtuais, sob o ponto de vista da interactividade, 

socialização e conectivismo em geral? 

Isto é, será possível fazer ensino à distância sem este tipo de ferramentas (salas 

virtuais)? Gostava que partilhasses connosco a tua experiência efectiva no terreno. 

   Norbert Patcheler – Um dos desafios que gostaria de colocar, é se se pode 

constatar que esta abordagem representa efectivamente uma abordagem de ensino. Isto é, 

se o uso de software e outras tecnologias, sugere que algo de substancialmente diferente 

está a acontecer no processo de aprendizagem. 

Apesar dos ambientes de aprendizagem estarem a mudar e os temas também, a 

tecnologia de média, que temos utilizado para os suportar, mantêm-se a mesma pergunta: 

“se os dois principais ingrediente de aprendizagem, e seu significado mudaram: que são o 

processo cognitivo e mental, por um lado; e por outro, se as dinâmicas sociais, realmente se 

Figura 79 - António Reis - Norbert Pachler 
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alteraram profundamente”. Este é pois o primeiro tópico que gostaria de salientar neste 

conceito de e-learning. 

No que se refere concretamente à questão que me colocas, do uso de salas virtuais, é 

de facto um aspecto interessante, de olhar para a tecnologia como um potencial, para todos 

nós, tanto como aprendizes, como professores, para suportar um processo de mediação que 

analisei num interessante diagrama incluído num papel da “National Science Fundation” em 

2008, julgo de Roy Pee. Que ilustra com detalhe como estamos a começar a usar teologias, 

para aumentar a complexidade da mediação, através de diferentes ferramentas e em 

diferentes fases do processo. Em que a tecnologia nos permite exteriorizar e memorizar a 

informação o que pode ser bastante útil para a sua análise, interrogação e reflexão. Assim os 

VLE (Virtual Learning Environments) como repositórios de “learning objects”, neste processo 

de mediação são potencialmente muito úteis.  

António - Será que poderia sintetizar, dizendo que por um lado os nossos alunos 

mudaram e se tornaram, “digital learners” e Web dependentes e por outro, as tecnologias 

sem metodologias e métodos pedagógicos adequados são mera “turbulência tecnológica”. 

Norbert - Não foi exactamente o que disse, mas duma maneira geral concordo muito 

em especial com a segunda parte. 

Porém um dos aspectos que não podemos descorar, consiste em prepara os alunos 

para usarem a tecnologia de que vamos disponibilizar e usar no processo de ensino. 

De outra forma, muito dificilmente poderão tirar partido da sua utilização. 

Em princípio, considero importante e dou o meu apoio a ambientes virtuais de 

aprendizagem desde que não se limitem exclusivamente a LMS (Moodle, WEbcity etc.) mas 

complementados por sistemas que permitam integrar interactividade (salas virtuais) no 

processo, de forma a suportar por um lado os estudantes e a eliminar as dificuldades que 

normalmente são inerentes a um processo de aprendizagem.  

António - Vou colocar-te outra questão: 

Consideras que a Tutoria Online, é absolutamente necessária para o ensino à 

distância? 

Tanto, nas suas vertentes de actividades assíncronas, com base num LMS e síncronas 

com o recurso a uma sala virtual do tipo que nós estamos aqui a utilizar? 

Norbert – O que sabemos da investigação sobre aprendizagem, é o facto de esta 

necessitar de um processo cognitivo. Por outras palavras, o que acontece dentro da cabeça 
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do aluno, onde este integra de forma autónoma e reflexiva, no seu próprio ritmo o 

conhecimento a adquirir.  

Por outro lado implica um enquadramento social que muito beneficia o processo de 

aprendizagem, atreves da interacção entre pares ou com os professores. Sabemos isso de 

Vygotsky e de outros autores. Neste sentido tutoria online e facilitação online, é importante, 

até porque a tecnologia não nega a importância de ensino nem do professor como seu 

agente. O ensino não implica necessariamente a presença simultânea do professor e do 

aluno. O ensino pode portanto acontecer em contextos virtuais, que poderão ser ou não 

síncronos. 

Mas de uma maneira geral existe um benefício pelo desenvolvimento de actividades 

síncronas e não síncronas no processo de ensino. 

Só o facto de se ensinar, não implica necessariamente que aconteça aprendizagem, é 

para isso necessário que exista uma actividade reflexiva e assimilativa por parte do aluno e 

neste processo a tutoria pode ser um ingrediente determinante. 

António - Gostava de te colocar outra questão: 

Será que actividades online assíncronas, (como fóruns, wikis, actividades 

desenvolvidas em LMS etc.) serão suficientes para um correcto processo de tutoria 

online? 

Norbert – Preferiria dizer que tanto as actividades assíncronas como síncronas têm as 

sua vantagens.  

Temos para isso que ter em conta o contexto específico para poder ponderar sobre 

que tipo devemos optar.  

Por exemplo, apresentar um tema sob a forma escrita, é mais útil para o estudante, 

que na forma oral directa. Permite reflectir e interiorizar conceitos. Será importante para 

expressar ou compilar ideias, esboçar ou redesenhar conceitos. Será por isso mais 

importante que expressá-las em directo sem qualquer reflexão. Porque num ambiente da 

vida real não há por vezes a oportunidade de pensar e repensar sobre um tema antes de nos 

expressarmos.  

Por isso o contexto é muito importante.  

António - Podemos dizer que as actividades assíncronas permitem o 

desenvolvimento de actividades introspectivas e uma inter / intro interactividade. Mas 
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certamente terá muito a ver com o “learning style” de cada pessoa, de forma a permitir o 

melhor processo de interiorização e reflexão sobre um tema. 

Norbert - Antes de entrarmos na próxima questão, deixa-me dizer algo mais sobre 

ambientes virtuais de aprendizagem.  

Em especial neste momento, se olhar para a minha experiência pessoal, estaria muito 

mais inclinado em pensar numa alternativa sobre VLE e me sinto atraído por isso, é a 

necessidade de sincronismo entre as necessidades do aluno e a capacidade do professor em 

as satisfazer. 

António - gostava de ouvir a tua opinião sobre outro tema. Tu és um professor que 

tem experiência no terreno, no uso de ambos os tipos de sala de aula virtual:  

Podes comparar salas virtuais baseadas em hardware pesado com salas 

baseadas em PC, sob o ponto de vista da mobilidade e da interactividade do 

professor e do aluno?  

 

 

 

 

 

Norbert – Do meu ponto de vista as tecnologias móveis (baseadas em PC) são muito 

superiores às baseadas em equipamento pesado. Porque as soluções baseadas em PC, além 

de serem mais flexíveis, são portáteis, necessitam menos largura de banda e são utilizáveis 

onde quer que se esteja, o que permite servir melhor as necessidades dos alunos. Esta é a 

direcção em que eu próprio tenho orientado a nossa mudança pessoal e institucional. Ao 

usar diversos tipos de ferramentas, permite-me beneficiar de sistemas mais flexíveis e 

interagir de forma mais eficaz com os nossos alunos, pois permite-nos além do mais usar 

outros tipos de equipamentos móveis, que não são compatíveis com equipamentos pesados.  

Quando falo em flexibilidade refiro-me tanto na óptica do destinatário / aluno, como 

do emissor / professor.  

Figura 80 - Sala de vídeo conferência                         Sala de aula virtual 
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Para mim não seria possível estar envolvido nos projectos em que estou, se tivesse 

de fazer tudo do meu gabinete, portanto se tivesse que me deslocar sempre ao meu 

gabinete, cada vez que tenho que participar uma vídeo-conferência. 

Por outro lado, a evolução tecnológica é tão rápida que a sua actualização é desejável 

com a frequência da mudança, o que em temos de actualização de equipamentos é 

complicado sob o ponto de vista financeiro, enquanto o mero upgrade de software é muito 

mais fácil. 

António - Gostava agora de te perguntar a tua opinião, sobre:  

Quais as funcionalidades que consideras importantes que uma sala virtual 

deve integrar? 

O que achas da importância de dispor de: áudio, vídeo, quadro, etc. numa sala 

virtual? 

Indica no quando o que te parece. 

Norbert – A minha escolha vai no sentido dos interfaces Web. Que integram a 

possibilidade de disponibilizar áudio, slides e outras funcionalidades. Não considero que o 

vídeo do apresentador seja absolutamente necessário, mas o áudio síncrono representa um 

interessante potencial. 

Estou neste momento a testar outra tecnologia chamada “talk box”, que nos permite 

debates em grupo, mas ainda não tenho resultados. 

Partilha de ecrã pode ser muito útil. Tenho tido várias experiências utilizando este 

tipo de aplicação.  

Tabela 68- Instrumentos de sala de aula virtual 

Instrumentos Imprescindível Dispensável 
Áudio X  
Vídeo dos participantes ?  
Apresentação PPT X  
Ver vídeos X/ ?  
Partilha de ecrã X  
Partilha de ficheiros  X 

Chat x  
Quadro para comentários  x 

António – O que achas sobre: 
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Qual a importância do trabalho de grupo em ensino à distância? 

Norbert - Como já referi, a componente social da aprendizagem é muito importante, 

permite ultrapassar o isolamento e facilitar o processo reflexivo. Tudo no fundo depende 

dos resultados a obter.  

António – Uma nova questão: 

Para que achas que uma sala de aula virtual deve estar predominantemente 

orientada:  

Distribuir à distância conteúdos em formato de lição tradicional, ou para actividades 

de tutoria, como realização de debates, apresentação de trabalhos de aluno, esclarecer 

dúvidas, actividades de orientação, etc.  

Norbert - A investigação aponta para que estes ambientes de aprendizagem têm 

algumas limitações, são por isso recomendados elementos que promovam e estimulem a 

aprendizagem. Há que usar novos métodos pedagógicos, para além de novas técnicas. Os 

módulos têm de ser compactos 6, 8 ou 10 minutos não mais. Tudo funciona com base num 

novo quadro metodológico. 

A transposição pura e simples de aulas presenciais para o ambiente virtual, não nos 

parece o mais adequado. Não distribuímos, textos completos ou livros inteiros como 

referências, preferimos, disponibilizar extractos que vão servir de base para trabalhos de 

reflexão e desenvolvimento por parte dos alunos, ou preparação de debates. 

Neste momento estamos a desenvolver “templates” que servem de base para o 

desenvolvimento de trabalhos, que requerem importante suporte. 

António – Mais uma questão: 

Comenta a importância de poderes participar numa aula virtual de qualquer 

lugar apenas com o uso de um PC. 

Norbert – No caso concreto do nosso Instituto, trabalhamos mais com formação 

presencial. De qualquer forma estou totalmente em sintonia com “any time, any place” isso 

no entanto requer criteriosos sistemas de suporte (24x7) e distribuição de conteúdos. Como 

sabemos, problemas e dificuldades estão sempre a acontecer e os estudantes têm de estar 

seguros que têm sempre à sua disposição um sistema de suporte para os apoiar, quer seja 

por e-mail ou por telefone.  

António – Gostava de te perguntar se da tua experiência:  
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Achas que consegues fazer as mesmas actividades pedagógicas que executas 

em ambiente presencial de forma igual em ambiente virtual, com pequenos 

ajustamentos? 

Norbert – Parece-me que é perfeitamente possível esperar que se conseguem obter 

resultados semelhantes, embora o processo para se conseguir seja diferente. É importante 

poder tirar partido da tecnologia e tentar maximizar esse potencial, seria portanto 

desperdiçar essa mais-valia se não se tirasse partido disso. O que se pretende será uma 

enorme mudança de paradigma, no processo de construção da transferência de 

conhecimento, onde o foco está no processo de suporte à aquisição de conhecimento, em 

detrimento da transferência de conhecimento em si mesma.  

António – Bom, isto quer dizer que será necessário, um novo perfil de competências 

por parte dos professores e dos tutores, bem como uma nova abordagem no processo de 

ensino e aprendizagem. 

Norbert – Sim de facto assim é. 

António – Não há dúvida que b-Lerning é indispensável em qualquer tipo de ensino, 

tanto no presencial recorremos a actividades online, como em ensino à distância há a 

necessidade de recorrer a sessões síncronas, digo síncronas, porque elas podem ser 

síncronas presenciais ou síncronas virtuais. Embora possa ser desejável a presença física, ela 

por vezes não é possível, dada a distância efectiva em que o curso se desenvolve. Hoje com 

o recurso a salas de aula virtuais, podemos de certa maneira ultrapassar esta dificuldade.  

O que pensas sobre isto. 

Norbert - Não há a menor dúvida que representa um enorme potencial, quando 

temos alunos dispersos pelo mundo. Mas deve ser feito um esforço para assegurar que a 

dimensão social do relacionamento dentro do grupo é efectiva, de forma a garantir o 

conhecimento professor - aluno e aluno – professor, de forma a que a dinâmica pedagógica 

funcione. 

António - Uma questão final. 

Podes numa frase dizer-me qual a importância de uma sala de aula virtual 

em ensino à distância. 

Norbert – É minha convicção que o conjunto de tecnologias em forma de sala, que já 

estão hoje à nossa disposição e que serão enriquecidas com novas técnicas e novos 
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métodos, representarão certamente importantes instrumentos para melhorarmos os 

processos de ensino e aprendizagem.  

António – Muito obrigado Norbert pelos teus contributos, que muito valorizaram o 

trabalho de investigação que tenho em curso. 

 

3.1.2.3.6 - Entrevista com David Richardson 

Professor na Universidade de Linnaeus - Kalmar – Suécia 

Professor de cursos de ensino à distância, há mais de 20 anos e com mais de 6.000 

alunos leccionados e utilizando várias técnicas e metodologias.  

Transcrição na íntegra da entrevista realizada em 5 de Maio de 2010. 

O vídeo original da entrevista, em inglês, encontra-se disponível Reis (2010) 

António dos Reis - Olá David, em 

primeiro lugar muito obrigado por partilhares 

a tua experiência connosco. 

A primeira pergunta que gostava de 

colocar é:   

De acordo com o conceito de e-learning 3.0, o que te parece que é a 

importância das salas de aula virtuais, sob o ponto de vista da interactividade, 

socialização e conectivismo em geral? 

Isto é, será possível fazer ensino à distância sem este tipo de ferramentas (salas 

virtuais)? Gostava que partilhasses connosco a tua experiencia efectiva no terreno. 

David Richardson – De facto orgulho-me de poder dizer que à cerca de 3 semanas 

(Abril de 2010) acabei de ter o meu aluno 6.000 em ensino à distância e desde que comecei 

a trabalhar com TIC, obviamente de maneira diferente da de hoje, em 1981. 

António – certamente em 1981, estávamos a falar de outra realidade, sem stream 

vídeo, sem internet e outras novas tecnologias e metodologias, … 

Figura 81 - António Reis - David Richardson 
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David - Sim de facto, mas, nesses tempos trabalhava num projecto, com telefones de 

texto com surdos e vídeo em TV com legendagem. 

No entanto para mim 1992, foi um marco importante, quando comecei a usar um 

estúdio de vídeo-conferência.  

António – No entanto podemos dizer que em 1992, estávamos perante outra 

realidade, que em temos de gerações de e-learning, se pode classificar como “TV Escola”. 

David - Sim de facto, nesses dias podemos dizer que estávamos a falar de “Policom” 

(multi comunicação).  

Nesses tempos, falamos da necessidade de utilizar estúdios, para a vídeo-difusão, o 

que não representava qualquer problema no contexto sueco, porque existia, já nessa altura 

uma rede de estúdio de apoio, aproximadamente 240 a cobrir a totalidade do país. Nesses 

estúdios, existia, equipamento de comunicação vídeo, com ligações REDISestáveis e rápidas, 

com técnicos de apoio disponíveis. 

Mas e-learning nesses tempos, queria dizer que os estudantes teriam de se deslocar 

a esses centros de comunicação áudio e vídeo para participar nas aulas (17) de igual modo 

como me acontecia a mim como professor. 

António – Quer dizer que o suporte tecnológico que usavam nessa altura, era 

baseado em equipamento pesado, mas mesmo assim unidireccional, professor - aluno. 

David - Sim de facto o potencial era grande e ainda melhorou substancialmente 

quando passámos a usar comunicação por IP em vez de linhas telefónicas mesmo que 

melhoradas. O custo era bastante elevado dado o custo de cada estúdio, tanto para emitir 

como para receber, bem como o custo elevado de transferência de dados.  

Na década de 90 fiz um número muito expressivo de sessões, ligando dezenas de 

cidades na Suécia. 

Eu estava localizado, no centro da Suécia, Korningesan, e com a minha equipa, 

desenvolvemos um conjunto de técnicas interactivas.  

                                                 

17
 Programa semelhante foi implementado pela Universidade de Bergen na Noruega, 

com grandes problemas. 
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Cerca de 1997, uma nova abordagem: “see you, see me” (vejo-te, vês-me), por outras 

palavras tentando desenvolver interactividade através dos computadores. 

António - Isso foi de facto muito antes da difusão do conceito de Web 2.0. 

David – de facto assim é. Hoje quando falamos em salas virtuais como Adobe 

Connect, não temos nada mais em mente do que “See you, see me”, porém a diferença 

fundamental, é que hoje funciona e naquela altura era pouco mais que um sonho.  

António - Sim de facto havia uma enorme falta de recursos técnicos disponíveis e 

tudo era muito primitivo. Eu próprio também fiz algumas vídeo-conferências, em contexto 

educativo e de debate, mas a falta de largura de banda e de vídeo comprimido, 

condicionavam tudo. Aliás 1997 foi o ano em que “nasceu” o “stream vídeo”. A minha 

primeira experiência com vídeo-conferência foi em 1995, quando organizei uma conferência 

em Lisboa, para a promoção do desenvolvimento de Moçambique, onde era suposto, 

participarem um comissário europeu para o desenvolvimento em África, o Primeiro-ministro 

de Moçambique Pascoal Mocumbi. Em última hora informaram que não era possível virem a 

Lisboa e conseguimos fazer na mesma a conferência com estes personagens em vídeo-

conferência, estando um na Bélgica e outro na Suíça, instalando um estúdio no auditório, 

com base em duas linhas REDIS, uma para receber e outra para emitir.  

David – Eu também funcionava com base em estúdios nessa altura, que quer dizer 

que me deslocava ao estúdio que transmitia para Gotenburgo e de lá difundia para 20 ou 30 

diferentes locais.  

António – Vou colocar-te uma outra questão:  

Achas que é possível fazer tutoria online sem recorrer ao uso de uma sala 

virtual?  

David – Sim e não. Depende do tipo de curso em que estamos envolvidos, do que 

ensinamos e como ensinamos. Por exemplo um dos cursos que eu tenho desde 1995, 

“English writing”, que funciona sem qualquer tipo de salas virtuais, apenas suportado por 

páginas Web, com inputs, se professores localizados fisicamente na Suécia, Austrália, Nova 

Zelândia e Espanha. A razão porque funciona bem é porque os estudantes apenas aprendem 

a escrever Inglês, por isso não há necessidade de interactividade áudio ou vídeo. O que 

realmente os alunos necessitam é um contacto 1x1 com alguém que lhes aponte os erros.  

Por outro lado se falarmos de “English talking”, aqui é imprescindível algum tipo de 

sala de aula virtual. O nosso processo interactivo é através da fala, não será possível a sua 
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implementação sem um meio técnico adequado. A questão está em saber que tipo de sala 

virtual é que melhor serve o processo de aprendizagem. 

Podemos usar Adobe Connect, um estúdio tradicional ou como eu faço em alguns 

dos meus cursos, Seconde Life. 

António – A minha experiência com SL é que o áudio é muito pobre e portanto, não 

te parece que pode resultar também um empobrecimento do próprio processo de 

aprendizagem? 

David – Bem, de facto essa não é a minha experiência. Se nos reportarmos a 

estatísticas podemos constatar: 

Em 67 estudantes que tenho em SL, apenas 5% tem expresso dificuldades. Diria que 

não é perfeito mas tem melhorado. 

Um aspecto que considero importante reflectir, é o tipo de experiência que os alunos 

beneficiam em diferentes salas de aula virtuais. Por exemplo, se analisarmos Adobe 

Connect, tu podes estar no teu gabinete e eu no meu. Torna a relação próxima, porém o 

facto de eu poder ver com todo o detalhe as diferentes nuances da tua expressão e tu das 

minhas pode em certos casos constituir um problema. 

Um exemplo pode ser, uma experiência realizada com um grupo de investigadores 

sentados em redor de uma mesa, com a sua imagem captado um uma só câmara, em que do 

outro lado tem a minha imagem numa só câmara onde a minha imagem é substancialmente 

maior. Isto pode resultar numa relação de inferioridade por parte dos membros do grupo 

pela minha imagem dominar a sala. Quando em ambiente presencial isto não se torna tão 

evidente, como em ambiente de comunicação vídeo. O que constatámos é que o nosso 

posicionamento relativo terá que ser também corrigido pela câmara para dar uma sensação 

de equidade como se pode ver na imagem, resultante do seu afastamento (zoom out).  

Por isso, um aspecto consiste em identificar que lições poderemos tirar dos primeiros 

passos comparados com os dias de hoje. 

Um dos erros que cometi quando comecei a usar o estúdio, em 1992, foi o facto de 

ter dado aos estudantes um excesso de sessões presenciais antes de iniciarmos as nossas 

sessões online.  

Isto quer dizer que quando testamos o ambiente online com um grupo de estudantes 

que estão habituados ao contacto pessoal com o professor, o facto de se passar a trabalhar 

online resulta numa experiência pior.  
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O que aprendemos com isto, foi que a experiência presencial deve ser bastante 

limitada e restrita ao tecnicamente essencial ou mesmo nula, no curso. Depois mais tarde, 

realizar sessões mistas. Assim os alunos não terão a sensação de “down grade” ao passar 

para a sala de aula virtual. 

António - Vou colocar-te outra questão: 

Consideras que a Tutoria Online, é absolutamente necessária para o ensino à 

distância? 

David – Acho que em relação a esta questão diria que 99,9% que sim. 

É impossível para mim imaginar qualquer tipo de ensino à distância sem ser 

enquadrado por tutoria online. Um dos erros que as organizações cometem quanto ao 

potencial do ensino à distância, é quanto à forma como os alunos querem aprender nos 

nossos dias. 

Algumas instituições limitam-se a colocar apenas alguns conteúdos a WEB, muitos 

deles pdf e apenas se preocupam com soluções baratas. Põem-se a fazer “umas coisas, por 

uns tostões” ou arranjam um “Call center” na Índia para fazer isso.  

Depois, nada resulta e dizem que o ensino à distância não funciona ou tem enormes 

limitações.  

António – será que posso entender as tuas palavras que não é possível haver 

aprendizagem sem tutoria? 

David – Eu diria que alguns estudantes conseguem desenvolver o seu processo de 

aprendizagem em auto-estudo, mas a maioria necessita deste processo de interactividade 

social para concretizarem o seu estudo. De facto é necessário mobilizar entre “os melhores” 

para tutores online. Como já disse antes temos no nosso curriculum, a realização de tutoria a 

mais de 6.000 alunos durante a nossa vida profissional. 

António – Deixa-me pôr-te a questão de outra maneira. Podemos fazer tutoria, 

assíncrona ou síncrona. Por isso, vou colocar-te outra questão:  

Será que a actividade online assíncrona, (como fóruns,wikis, actividades 

desenvolvidas em LMS etc) serão suficientes para um correcto processo de tutoria 

online? 
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David – De novo te volto a dar a mesma resposta, a maioria dos cursos e de 

estudantes necessitam algum suporte de tutoria síncrona, assim como assíncrona, enquanto 

outros tipos de cursos e outros tipos de alunos o conseguem fazer totalmente em auto-

estudo em ambiente assíncrono. A questão é que como tutor, ao desenvolver actividades 

síncronas, o trabalho é muito maior e intenso. Em muitos casos trabalhámos com 

estudantes, que são da marinha, ou se encontram a distâncias expressivas, ou ainda 

localizados em zonas horárias tão diferentes, ou com deficientes acessos à Internet, como tal 

não conseguimos manter um relacionamento síncrono estável e regular. Por exemplo, tive 

uma vez um estudante que vivia na selva da Costa Rica e costumava deslocar-se à cidade um 

vez por semana, onde tinha electricidade e ligação à Internet e poderia então ter acesso a 

actividades de tutoria. Portanto só assíncrona. Por outras palavras posso dizer, que tutoria 

assíncrona funciona bem, se for muito bem feita. Mas é mais difícil fazer tutoria assíncrona 

bem feita que tutoria síncrona.  

António - gostava de ouvir a tua opinião sobre outro tema. Tu és um professor que 

tem experiência no terreno, no uso de ambos os tipos de sala de aula virtual:  

Podes comparar salas virtuais baseadas em hardware pesado com salas 

baseadas em em PC. Sob o ponto de vista da mobilidade e da interactividade do 

professor e do aluno? 

 

 

 

 

 

 

David – Comecemos pela interactividade. Eu diria que o equipamento pesado tornou-

se um “Dino equipamento” portanto desactualizado neste aspecto.  

Como sabes, podemos aceder a uma sessão virtual até com um telefone móvel. 

De facto, a tendência da nossa sociedade é no sentido da utilização de todos estes 

sistemas de forma flexível. De novo posso dar um exemplo, da minha experiência pessoal o 

que tenho verificado é que o equipamento pesado se destina mais a acções de “talk”. Tenho 

visto dezenas de colegas que se dirigem aos estúdios onde esses equipamentos se 
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encontram instalados, cheios de “papéis na mão” etc., etc. e usarem o quadro sem fazerem 

nada mais que “debitar” o que fariam numa sala presencial há 50 anos, sem qualquer 

interactividade ou evolução metodológica. 

Numa sala virtual baseada em PC, o professor é quase forçado a melhorar os seus 

métodos para que tudo funcione bem, recorre a outros métodos e a novas abordagens. 

Tudo aparece com grande clareza visual no quadro sem qualquer dificuldade ou problema. 

Mas ainda se pensar na quantidade de interactividade que é possível ter num sistema tipo 

Adobe Connect, ou semelhante, comparado com um estúdio convencional, há uma 

diferença enorme. Hoje podemos ter, áudio e vídeo de grande qualidade, quadro para 

passar diapositivos, com a necessária animação. Colocar questões com resposta e 

tratamento estatístico imediato etc. etc. Mas mais importante, ainda podemos ter a 

resposta de cada estudante de imediato e em tempo real.  

Quase me atrevia a dizer que quando falamos de um Mazerati e de um carro puxado 

por cavalos, ambos são carros, mas a diferença é abismal. 

Sim, sou um bocadinho extremista… Mas o facto, é que é verdade.  

Eu diria que o grande problema hoje, é que as “águas ainda não são claras” para 

muita gente que está a trabalhar em e-learning e por não terem uma vivência sólida, e não 

terem desenvolvido ainda novas competências metodológicas, têm a tendência por seguir o 

caminho mais fácil que é usar salas baseadas em hardware pesado e simplesmente repetir o 

que sempre fizeram em contexto presencial e mal! 

Eu costumo usar outra imagem: “há alguns anos atrás, quando queríamos falar com 

alguém ao telefone, tínhamos de combinar com antecedência o local e a hora para o 

contacto e teríamos de nos deslocar para lá para podermos comunicar. Hoje usamos um 

sistema móvel, que além de termos mais funcionalidades, como deixar mensagem, enviar 

SMS etc., podemos usar onde queremos, quando queremos, estar permanentemente 

ligados”. Isto é, há mais conectividade, mais flexibilidade. Existe de facto alguma analogia 

entre esta caricatura e a comparação entre os sistemas baseados em hardware com os 

sistemas baseados em PC e software. 

António - Gostava agora de te perguntar a tua opinião, sobre:  

Quais as funcionalidades que consideras importantes que uma sala virtual 

deve integrar?  

O que achas da importância de dispor de: áudio, vídeo, quadro, etc. numa sala 

virtual? 
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David 

Tabela 69 - Ferramentas a inserir em sala de aula virtual 

Instrumentos Imprescindível Dispensável 
Áudio X  
Vídeo dos 
participantes 

X  

Apresentação PPT X  
Ver vídeos X  
Partilha de ecrã X  
Partilha de ficheiros  X 

Chat Sim / não  
Quadro para 
comentários 

 x 

 

David - Mas depende muito do que se quer fazer. Uma experiência interessante com 

o chat, foi o facto de alguns estudantes, quando se expressavam na sua língua não natal, 

tinham mais dificuldade o que resultava numa barreira à comunicação e principalmente à 

sua fluência. Por outras palavras se eu escrever em Inglês, não constitui dificuldade para 

mim porque é a minha língua mãe, mas isso não acontece a outros que o Inglês não seja a 

sua língua nativa. 

Além da inibição de poder mostrar alguns erros ortográficos. Um aspecto do uso do 

chat que pode ter efeitos perversos e ser usado é a quantidade de mensagens para o grupo 

ou pessoas que podem servir de elemento de distracção entre os estudantes, ou até mesmo 

para a totalidade do grupo. 

Quanto ao debate em chat tenho as minhas dúvidas da sua eficiência. 

O que acontece com frequência igualmente em fóruns de debate ao vivo, onde é 

frequente ver: “concordo com o que ele disse”. O que não só é defensivo como, não é 

construtivo.   

Porém, quando a largura de banda é muito pequena, para alguns estudantes em 

ambientes remotos, em que não conseguimos usar áudio e vídeo, consegue-se trabalhar 

com recurso ao quadro e ao chat. 

A partilha de ficheiro não é absolutamente necessária, pois podemos usar outras 

ferramentas complementares para o fazer, ou fazê-lo sem ser online. Outra coisa é a partilha 

de documentos em ecrã para a sua discussão interactiva. 

António – O que achas sobre: 
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Qual a importância do trabalho de grupo em ensino à distância? 

David – O trabalho de grupo, é muito, muito importante, porque o aluno à distância 

sente-se muito isolado com frequência. O trabalho em grupo serve muito para colmatar esta 

situação e por isso existem todas as razões para a prática deste tipo de actividade 

integradora. 

Para nós como académicos, esta é a forma como as coisas devem ser abordadas, 

como por exemplo discutirmos novas teorias ou novos métodos. Há um provérbio Sueco que 

diz: “ a realidade é algo que emerge da conversação e do debate”, por outras palavras é 

muito raro que algo de novo surja de um génio, isolado dentro de uma redoma de vidro, ou 

no alto de uma montanha sozinho e de repente “re-invente a roda”. A criação é um processo 

interactivo permanente. Por isso eu diria, demos aos nossos estudantes a mesma 

experiência que nós próprios temos. 

António – Uma nova questão: 

Para que achas que uma sala de aula virtual deve estar predominantemente 

orientada:  

Distribuir à distância conteúdos em formato de lição tradicional, ou para actividades 

de tutoria, como realização de debates, apresentação de trabalhos de aluno, esclarecer 

dúvidas, actividades de orientação, etc.  

David – Não consigo entender como há pessoas a usar salas de aula virtuais para 

distribuir lições tradicionais. Num contexto tradicional, é esperado que os alunos possam 

evoluir de “noviços” para conhecedores de um tema e isto corresponde ao primeiro 

contacto com a matéria. Quando terminamos a apresentação e colocamos a pergunta 

clássica: “Há alguma pergunta?” a resposta em mais de 90% dos casos é o silêncio. Ou 

algumas perguntam feitas por alguns alunos, principalmente para que o professor pense que 

eles são “espertos”. Por outro lado o que realmente os alunos precisam é “take it in” / 

reflectir e interiorizar sobre o conteúdo. Isto é um trabalho reflexivo e persistente que 

requer o seu tempo e tem a sua morosidade. 

Se tens uma lição para me apresentar sobre um tema, nós não temos que estar 

presentes em simultâneo, o destinatário pode ver a apresentação do conteúdo, onde quiser 

e quando quiser, isto é, “on demand”. A participação presencial ou síncrona, não acrescenta 

qualquer valor. Os conteúdos podem ser distribuídos de forma assíncrona através de vídeo 

tutoriais e com documentos de suporte para posterior debate. A sala virtual deve sim, ser 

orientada para o debate interactivo após reflexão. 
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Embora de uma maneira geral os professores convencionais, tenham grande 

relutância em recorrer a este processo, porque os obriga a adquirir novas competências e 

novos métodos de trabalhos. 

Mas há que estar muito atentos, pois na minha universidade 81% dos inscritos (no 

ano lectivo de 2009-2010), optaram por tirar as suas licenciaturas em formato de ensino à 

distância. Estamos perante duas alternativas: Ou os professores se preparam; ou os alunos 

procuram outras universidades e os professores perdem os seus empregos.  

António – Mais uma questão: 

Cometa a importância de poderes participar numa aula virtual em qualquer 

lugar apenas com o uso de um PC. 

David – Há vários comentários possíveis. 

Eu tenho ouvido com frequência este: “no ensino à distância perco a intimidade com 

os meus alunos”. Ao qual costumo responder com a seguinte pergunta: “quantas vezes é 

que já esteve no quarto com os seus alunos?” O que resulta alguma tensão e de imediato a 

minha resposta: Pois eu já perdi a conta o número de vezes que estive virtualmente no 

quarto com os meus. Porque normalmente o quarto é o local mais tranquilo da casa e por 

isso o melhor locar para uma sessão de tutoria online. Muitos dos meus alunos recusam usar 

a câmara argumentando que não estão arranjados… Sem mais comentários… 

António – Gostava de te perguntar se da tua experiência:  

Achas que consegues fazer as mesmas actividades pedagógicas que executas 

em ambiente presencial de forma igual em ambiente virtual, com pequenos 

ajustamentos? 

David – Acho que a mensagem mais importante para professores que estão a 

começar nesta área, é que têm que começar a pensar de forma diferente.  

O tempo do “giz e conversa” acabou. Estamos perante a necessidade de novas 

metodologias, interactividade e novos modelos de ensino. 

Alguém me comentou que é deprimente ver a quantidade de lições que Harvard está 

disponibilizar, de alguma forma, vazias de uma metodologia actualizada. Verdadeiro “chalk 

and talk”.  

António – De facto algumas universidades de renome internacional, o que estão a 

fazer em termos de ensino à distância, infelizmente não é muito mais que fazer a gravação 
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de lições magistrais, exactamente com o mesmo método pedagógico que se fazia na década 

de 70 e 80 com a “TV escola”, sem interactividade e apenas usando a tecnologia de hoje 

para as distribuir via WEB. Porém servindo-se de toda a sua imagem de Universidade do “top 

5”, para as colocar no mercado. 

David – De facto é assim. Os resultados da investigação apontam para que uma lição 

carismática é hoje menos eficiente sob o ponto de vista pedagógico, que uma aula 

interactiva.  

António - Mais um tópico: 

Que boas práticas recomendarias para tutoria online em ensino à distância? 

David – Eu costumo usar uma imagem que é a seguinte. Os nossos alunos vão num 

barco à vela, mas nunca velejaram e o professor não vai nele, por isso eles têm de estar 

apetrechados para a viagem. Muito mais com o que eles acham que precisam do que com 

aquilo que nós, professores, achamos. Caso contrário os resultados serão muito pobres e os 

custos elevados. 

Eu diria que o mais importante será ensinar os nossos estudantes, uma nova forma 

de aprender e a funcionar num novo ambiente de aprendizagem. Isto é, por outro lado é 

difícil para alguns professores entenderem pois estes terão também que adquirir novas 

competências. 

António – De facto esta é uma metodologia emergente e por isso é difícil para muitos 

professores ainda aceitá-la e dominá-la. Os conceitos ainda se encontram em debate e 

alguns até são antagónicos. Está muito na sensibilidade de cada um e na sua experiência 

pessoal que francamente não é muita em quem quer que seja, inclusive os mais experientes. 

Uma questão final. 

Podes numa frase dizer-me qual a importância de uma sala de aula virtual 

em ensino à distância. 

David – Não consigo numa só frase, mas vou tentar. 

Diria que sem uma sala de aula virtual é impraticável fazer uma tutoria online com 

sucesso na óptica do aluno e da aprendizagem. 

António – Muito obrigado David foi uma contribuição excelente para a minha 

investigação. 
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3.1.2.3.7 - Opinião de formandos de curso pós-graduação à distância 

Introdução 

No fim de um dos cursos de pós-graduação em Competências Pedagógicas e 

Didácticas em e-learning e TIC, realizámos um inquérito a alunos do curso sobre os temas do 

ensino à distância. 

Os alunos que frequentaram este curso eram todos professores de vários tipos de 

ensino, desde o pré-escolar ao ensino universitário, o que qualifica que as opiniões emitidas 

são valorizadas sob dois aspectos, primeiro pela qualidade dos inquiridos e em segundo 

lugar pela diversidade de pontos de vista, abrangência e com base numa sólida experiência. 

Além disso, este grupo de docentes, realizou uma experiência efectiva à distância em 

ambiente remoto, durante mais de um ano. 

Foram colocadas 13 questões, que abrangiam o tema em estudo e com base no 

conjunto de perguntas inicialmente desenvolvidas, com o objectivo de as poder comparar na 

globalidade do estudo. Para o efeito, seleccionámos algumas das perguntas que tínhamos 

preparado inicialmente para o inquérito e entrevistas em conformidade com o que nos 

pareceu mais adequado. 

Passamos a apresentar as respostas obtidas com a respectiva identificação dos 

inquiridos, agrupando as respostas em cada uma das perguntas formuladas.  

Questionário: 

Da sua experiência no curso de CPD, agradecia que comentasse os seguintes 

aspectos: 

Acha que TO - Tutoria Online é absolutamente necessária para o ensino à 

distância? 

Tabela 70 - Opinião de formandos sobre Tutoria online 

João Lima  
Professor e director de Escola de 

Formação profissional – Açores  

Embora não a considere “absolutamente necessária”, 

porque pode haver EaD sem isso, julgo que constitui 

uma importantíssima mais-valia pedagógica para todo 

o processo de aprendizagem. 

Eva Catarina Alves – 
Professora Escola Mouzinho de 

Albuquerque – Corvo - Açores 

Sem dúvida, é uma das formas de colmatar as “lacunas” 

do ensino à distância, proporcionando um maior apoio 
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aos formandos e sendo uma forma de dinamizar esse 

ensino, de “encurtar” as distâncias e de fazer interagir 

todos os que nele intervêm: tutor e formandos. 

Deolinda Estêvão 
Professora e directora da escola 

Mouzinho de Albuquerque – Corvo – 

Açores 

Acho que é importante mas não absolutamente 

necessário. 

Jesuìna Varela  
Professora da Escola superior de Saúde 

– Ilha Terceira – Açores 

 

No caso da minha experiência, a tutoria Online 

desempenhou um papel fundamental na medida em 

que me possibilitou explorar os recursos necessários a 

este tipo de aprendizagem, facilitou a interacção entre 

os vários elementos do grupo e permitiu uma 

aproximação a conteúdos específicos desta área de 

conhecimento. Sem este tipo de apoio não teria 

conseguido construir o percurso que tive de fazer ao 

longo do curso. 

Francisco Sousa  
Departamento de Ciências da Educação 

– Universidade dos Açores 

Não 

Paula Flores 
Professora e aluna de doutoramento 

em ciências de educação 

TO- permitiu-me frequentar cursos realizados me países 

diferentes sem me ausentar fisicamente e do meu 

trabalho, facilitou a interacção entre pessoas de 

culturas diferentes e permitiu a partilha de 

conhecimentos e de experiências em regiões 

culturalmente diferentes. Neste contexto, foi a tutorial 

online foi rica, provocadora e interactiva. 

 

Margarida Vaz do Rego 

Machado 
Professora – Universidade dos Açores 

Sim 

 

Acha que as actividades interactivas assíncronas (como wikis, fóruns, 

blogues, trabalhos ou outras integradas em LMS) são suficientes para realizar uma 

tutoria correcta? 

Tabela 71 - Opinião de formandos - Sobre se actividades interactivas assíncronas são suficientes para 

realizar uma tutoria correcta? 

João Lima  As ferramentas referidas são muito importantes neste 
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Professor e director de Escola 

de Formação profissional – 

Açores  

tipo de formação, mas nenhuma delas “compensa” 

completamente a ausência do formador/tutor. 

Eva Catarina Alves – 
Professora Escola Mouzinho de 

Albuquerque – Corvo - Açores 

Nem sempre, uma tutoria on-line síncrona, quando bem 

conduzida, pode ser bastante fundamental e 

complementar às actividades interactivas. 

Deolinda Estêvão 
Professora e directora da escola 

Mouzinho de Albuquerque – Corvo – 

Açores 

Para a realização de uma tutória correcta o professor 

deverá socorrer-se de uma multiplicidade e variedade 

de actividades quer as disponibilizadas em sistemas LMS 

quer produzidas com recurso a outras ferramentas. 

Jesuìna Varela  
Professora da Escola superior de Saúde 

– Ilha Terceira – Açores 

 

Embora sejam instrumentos de apoio fundamentais não 

são suficientes pois para mim a interacção presencial 

(neste caso em espaço virtual) representa uma 

dimensão basilar de todo o processo. 

Francisco Sousa  
Departamento de Ciências da Educação 

– Universidade dos Açores 

Sim 

Paula Flores 
Professora e aluna de doutoramento 

em ciências de educação 

São moderadamente suficientes, porque se eu tiver 

hipótese de uma tutoria interactiva é muito mais 

eficiente. 

Margarida Vaz do Rego 

Machado 
Professora – Universidade dos Açores 

Não 

 

Na sua opinião qual é a importância do trabalho de grupo no ensino à 

distância? 

Tabela 72 - Opinião de formandos – Sobre qual é a importância do trabalho de grupo no ensino à distância 

João Lima  
Professor e director de Escola de 

Formação profissional – Açores  

O trabalho de grupo que seja desenvolvido dentro das 

plataformas de e-learning é um processo essencial 

quando se consegue construir uma verdadeira 

comunidade de aprendizagem. Por outro lado, é uma 

forma de compensar a “ausência” do formador, 

ajudando a manter a chama humana do grupo. 

Eva Catarina Alves – 
Professora Escola Mouzinho de 

Albuquerque – Corvo - Açores 

É fundamental para a partilha de saberes, de 

experiências. Aprendemos uns com os outros = trabalho 

colaborativo. E todos somos agentes do processo de 

aprendizagem. 

Deolinda Estêvão 
Professora e directora da escola 

O trabalho de grupo é muito importante pois o ensino à 
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Mouzinho de Albuquerque – Corvo – 

Açores 
distância é essencialmente um ensino colaborativo e 

construtivista. Permite também que os estudantes não 

se sintam tão sós.  

 

Jesuìna Varela  
Professora da Escola superior de Saúde 

– Ilha Terceira – Açores 

O trabalho em grupo foi uma das dimensões mais 

atraentes e enriquecedoras ao longo do curso, pois 

acrescentou ao percurso individual, a partilha de 

conhecimentos num espaço de socialização e grande 

generosidade intelectual. Tornou as vivências 

verdadeiramente humanas.  

Francisco Sousa  
Departamento de Ciências da Educação 

– Universidade dos Açores 

É importante, mas exige grande capacidade de 

organização e motivação 

 

Paula Flores 
Professora e aluna de doutoramento 

em ciências de educação 

O trabalho de grupo é fundamental porque permite a 

construção do conhecimento colectivo. Isto exige uma 

boa estratégia, colaboração, partilha, interacção entre 

os vários elementos do grupo e produção/construção 

do conhecimento. Enriquece competências. 

 

Margarida Vaz do Rego 

Machado 
Professora – Universidade dos Açores 

Das 5 actividades acima indicadas (a, b, c, d, e) não 

tenho duvidas de que a aula virtual é a mais importante 

e que para um melhor rendimento, todas as outras são 

relevantes, nomeadamente o trabalho de grupo à 

distância. 
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Compare do ponto de vista da mobilidade e interactividade do professor e do 

aluno as aulas virtuais: 

a. Aula Virtual baseada em equipamento específico  

b.  Aula Virtual 

baseada em 

computador 

 

 

 

Tabela 73 - Opinião de formandos - Sobre Comparação sob o ponto de vista da mobilidade e interactividade do 

professor e do aluno as aulas virtuais 

João Lima  
Professor e director de Escola de 

Formação profissional – Açores  

Prefiro o processo da aula virtual baseada no 

computador, pois a mobilidade que esta solução 

permite, torna o acesso quase que permanente, e 

perfeitamente adaptável aos ritmos de vida de cada 

formando. 

Eva Catarina Alves – 
Professora Escola Mouzinho de 

Albuquerque – Corvo - Açores 

a. Aula Virtual baseada em equipamento 

específico: aula mais pobre e menos dinâmica. 

b. Aula Virtual baseada em computador: aula mais 

rica e dinâmica, com uma maior diversidade de 

recursos, favorecendo, por isso, a interacção entre os 

vários intervenientes, bem como a clareza do tema em 

discussão. 

Deolinda Estêvão 
Professora e directora da escola 

Mouzinho de Albuquerque – Corvo – 

Açores 

 

Aula Virtual baseada em computador 

Permite uma maior mobilidade  

 

Jesuìna Varela  
Professora da Escola superior de Saúde 

– Ilha Terceira – Açores 

Aula Virtual baseada em computador, Indispensável 

para o aluno. 

Aula Virtual baseada em equipamento específico, 

Indispensável para o professor. 

Francisco Sousa  
Departamento de Ciências da Educação 

– Universidade dos Açores 

Aula Virtual baseada em computador, tem um potencial 

muito maior, desde que garantidos os requisitos 

técnicos para o seu funcionamento com qualidade 

(largura de banda, etc.)  
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Paula Flores 
Professora e aluna de doutoramento 

em ciências de educação 

Aula Virtual baseada em equipamento específico, não 

há interactividade e o processo de aprendizagem toma 

só uma direcção que torna a mobilidade estática 

Margarida Vaz do Rego 

Machado 
Professora – Universidade dos Açores 

Como penso que é mais fácil, os alunos terem um 

computador, julgo ser mais prático um computador, 

embora o equipamento específico, melhore em muito a 

qualidade (técnica) das aulas. 

 

Comente a importância de assistir às aulas virtuais a partir de qualquer 

lugar, simplesmente utilizando um PC e uma webcam. 

 

Tabela 74 - Opinião de formandos – Sobre a importância de assistir às aulas a partir de qualquer lugar 

João Lima  
Professor e director de Escola de 

Formação profissional – Açores  

Com a velocidade a que estas tecnologias estão a baixar 

de preço e a banalizar-se, esta será, sem dúvida, uma 

metodologia universal de acesso à informação. 

Eva Catarina Alves – 
Professora Escola Mouzinho de 

Albuquerque – Corvo - Açores 

É um conceito de aula e de ensino inovador, que 

permite dar aulas e assistir à mesma a partir de 

qualquer lugar e hora. 

Deolinda Estêvão 
Professora e directora da escola 

Mouzinho de Albuquerque – Corvo – 

Açores 

É importante pois permite aos alunos gerir a sua 

aprendizagem, em qualquer hora e em qualquer lugar 

de acordo com a sua disponibilidade. 

Jesuìna Varela  
Professora da Escola superior de Saúde 

– Ilha Terceira – Açores 

Como já referi esta é uma facilidade que apresenta uma 

dimensão insubstituível no mundo de hoje. 

Francisco Sousa  
Departamento de Ciências da Educação 

– Universidade dos Açores 

É uma ideia revolucionária e exequível. 

Paula Flores 
Professora e aluna de doutoramento 

em ciências de educação 

Mais prático e adaptável à vida das pessoas 

Margarida Vaz do Rego 

Machado 
Professora – Universidade dos Açores 

È enorme e dá uma possibilidade infinita de um maior 

conhecimento 
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Comente se a Aula Virtual que utilizou pode ser considerada um instrumento 

importante para melhorar a qualidade do ensino à distância assim como os 

resultados finais 

   

Tabela 75 - Opinião dos formandos - Sobre se a Aula Virtual pode ser considerada um instrumento importante 

para melhorar a qualidade do ensino à distância 

João Lima  
Professor e director de Escola de 

Formação profissional – Açores  

 

A Aula Virtual é fundamental para melhorar a qualidade 

do ensino, porque permite a presença do formador e 

dos formandos, criando-se um espírito de grupo, de 

partilha de conhecimentos e de afectos, factor 

determinante num processo de aprendizagem. 

 

Eva Catarina Alves – 
Professora Escola Mouzinho de 

Albuquerque – Corvo - Açores 

Sem, dúvida, pelas razões supramencionadas (é 

fundamental para o esclarecimento de dúvidas, para 

uma exposição teórico-prática mais bem-sucedida, para 

um debate mais dinâmico, para a partilha de saberes, se 

bem que se possa fazê-lo através de chat ou fóruns.) 

Deolinda Estêvão 
Professora e directora da escola 

Mouzinho de Albuquerque – Corvo – 

Açores 

 

Poderá ser um instrumento importante desde que bem 

planificado. Aquilo que o ensino à distância permite é 

também que o aluno possa gerir o seu tempo com 

autonomia. Assistir a aulas virtuais poderá roubar-lhe 

algum tempo caso estas não estejam bem planificadas e 

não sejam bem dirigidas.  

 

Jesuìna Varela  
Professora da Escola superior de Saúde 

– Ilha Terceira – Açores 

Pode na medida em que se constitui um eixo 

estruturante do ensino à distância. 

Francisco Sousa  
Departamento de Ciências da Educação 

– Universidade dos Açores 

Sim, desde que se garanta qualidade técnica. 

Paula Flores 
Professora e aluna de doutoramento 

em ciências de educação 

Sem dúvida, pois posso participar em aulas que não 

existem no país 

Margarida Vaz do Rego 

Machado 
Professora – Universidade dos Açores 

Evidentemente que foi muito importante e deu-me 

ferramentas para, se for necessário, um dia poder 

iniciar uma actividade online. 
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Comente a importância das actividades síncronas em TO, como: 

  Respostas de: 

João Lima 

a. Aula Virtual 

Um processo pedagogicamente rico e motivador 

b. Chats  

Úteis apenas enquanto ferramentas complementares à sessão, como instrumento de 

feedback e questionamento 

c. “Partilha de ecrã” 

Muito útil como meio de difusão facilmente controlada pelo formador 

d. “Vídeo-difusão” 

Excelente processo de alargamento de uma sessão de formação. O formando poderá 

ser unipessoal ou planetário e multicultural. O formador torna-se omnipresente. 

Eva Catarina Alves 

a. Aula Virtual: é fundamental para o esclarecimento de dúvidas, para uma exposição 

teórico-prática mais bem sucedida, para um debate mais dinâmico, para a partilha de 

saberes, se bem que se possa fazê-lo através de chat ou fóruns.  

b. Chats : é uma ferramenta suplente que pode ser bastante útil quando se verificam 

dificuldades ao nível da comunicação/banda, mas também é um motivador de distracção. 

c. “Partilha de ecrã”: crucial para o acompanhamento do que se está a expor/ 

comentar. A associação da imagem à linguagem verbal torna a mensagem mais clara, 

objectiva e é uma estratégia promotora da concentração. 

d. “Vídeo-difusão”: proporciona uma maior “proximidade” entre os vários 

intervenientes. Numa situação de comunicação, os gestos e a expressão podem ser um 

factor de motivação, de captação da atenção. Para além disso dá a sensação que estamos a 

participar numa situação de comunicação presencial, mais próxima do ensino tradicional, em 

que todos estão reunidos no mesmo lugar à mesma hora. 

Deolinda Estêvão 
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a. Aula Virtual 

Considero importante. Ajuda os alunos a perceber os conteúdos leccionados 

principalmente se disponibilizar recursos audiovisuais. 

b. Chats  

Pode ser importante para o estabelecimento de contactos síncronos, nomeadamente 

para o esclarecimento de dúvidas. 

c.  “Partilha de ecrã” 

Pode ser importante para fazer apresentações síncronas aos alunos com recurso a 

materiais disponíveis no PC.  

d. “Vídeo-difusão” 

Pode ser importante. 

Jesuina Varela 

a. Aula Virtual 

Na minha experiência foi uma descoberta particularmente interessante e positiva. 

Oferece, embora num contexto diferente, as mesmas oportunidades de transmitir 

conhecimento e oportunidades de discussão que as aulas tradicionais, com uma vantagem 

de acessibilidade que não tem descrição. No nosso curso os exemplos foram vários: eu 

própria assisti a aulas, na minha casa, em deslocações ao estrangeiro, ou ainda ter aulas com 

professores que se encontravam em várias regiões da Europa. Os horários são outra 

facilidade. Fiquei apaixonada e gostaria de aperfeiçoar competências neste domínio. 

b. Chats  

Tive menos experiência. Podem ser indispensáveis em situações mais excepcionais, 

por exemplo numa sessão de tutorial permitem uma comunicação paralela entre os vários 

participantes. 

c. “Partilha de ecrã” 

Foi muito útil em alguns momentos do trabalho em grupo. Quando algum de nós, 

menos hábeis na utilização de determinadas ferramentas, precisou de ajuda de colegas com 

competências mais avançadas.  
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d. “Vídeo-difusão” 

Foi importante na medida em permitia o acesso a um conjunto de materiais de apoio 

ao curso. 

Francisco Sousa 

a. Aula Virtual - muito importante, mas não indispensável 

b. Chats - Recurso possível, à falta de melhor ferramenta de comunicação síncrona, mas 

só exequível para utilizadores com boas competências de dactilografia, sobretudo a 

velocidade 

c. “Partilha de ecrã” Bastante importante, sobretudo da óptica do formador 

d. “Vídeo-difusão” Bastante importante 

Paula Flores 

a. Aula Virtual (muito importante) 

b. Chats (alguma importância) 

c. “Partilha de ecrã” (importante) 

 

Acha que uma Aula Virtual deve estar principalmente orientada para: 

Tabela 76 - Opinião dos formandos - Sobre: para que actividades deve uma Aula Virtual estar principalmente 

orientada 

 Distribuir classes 
tradicionais em formato 
a distância 

Actividades de Tutoria, apresentação 
de trabalhos dos estudantes, debates 
interactivos e responder a dificuldades 
dos alunos 

João Lima  x 

Eva Catarina Alves  x 

Deolinda Estêvão  x 

Jesuina Varela  x 

Francisco Sousa  x 

Paula Flores  x 

Margarida V. Rego  x 
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O que deve incluir uma Aula Virtual? 

  Respostas de João Lima 
Tabela 77 - O que deve incluir uma sala de aulas virtual - resposta de João Lima 

Instrumentos Imprescindível Indiferente Dispensável 

Áudio X   

Vídeo dos participantes X   

Apresentação PPT X   

Ver vídeos   Pode ser feito offline 

Partilha de ecrã X   

Partilha de ficheiros   Pode ser feito offline 

Chat  X  

Quadro para comentários X   

 

Eva Catarina Alves 

Objectivos e orientações muito bem delineados e material / estratégias adequados 

aos propósitos pedagógicos. 

Resposta de Deolinda Estêvão 

Independentemente da sua estrutura, uma aula virtual deverá ser clara e objectiva 

para que o aluno possa sozinho orientar o seu trabalho.  

Deverá incluir recursos áudio e vídeo.  

Resposta de Jesuìna Varela  
Tabela 78 - O que deve incluir uma sala de aulas virtual - resposta de Jesuína Varela 

Instrumentos Imprescindível Indiferente Dispensável 

Áudio X   

Vídeo dos participantes  X  

Apresentação PPT  X  

Ver vídeos  X  

Partilha de ecrã  X  

Partilha de ficheiros  X  

Chat X   

Quadro para comentários  X  

 

Respostas de Francisco Sousa  
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Tabela 79 - O que deve incluir uma sala de aulas virtual - resposta de Francisco Sousa 

Instrumentos Imprescindível Indiferente Dispensável 

Áudio X   

Vídeo dos participantes X   

Apresentação PPT   Na abordagem a determinados 
assuntos 

Ver vídeos   X 

Partilha de ecrã   X 

Partilha de ficheiros Raramente 
prescindível 

  

Chat   A não ser que o áudio não 
funcione 

Quadro para comentários   A não ser que o áudio não 
funcione 

Respostas de Paula Flores 
Tabela 80 - O que deve incluir uma sala de aulas virtual - resposta de Paula Flores 

Instrumentos Imprescindível Indiferente Dispensável 

Áudio X   

Vídeo dos participantes X   

Apresentação PPT X   

Ver vídeos  X  

Partilha de ecrã  X  

Partilha de ficheiros X   

Chat X   

Quadro para comentários X   

Margarida Vaz do Rego 
Tabela 81 - O que deve incluir uma sala de aulas virtual - resposta de Margarida V. Rego 

Instrumentos Imprescindível Indiferente Dispensável 

Áudio x   

Vídeo dos participantes x   

Apresentação PPT 
x 

  

Ver vídeos  x  

Partilha de ecrã x   

Partilha de ficheiros x   

Chat  x  

Quadro para comentários x   

 

Da sua experiência considera que poderia realizar as mesmas actividades 

pedagógicas de exposição e debate, tanto em aula virtual como em aula presencial 

   



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

259 

Tabela 82 - Opinião de formandos - Sobre se considera que poderia realizar as mesmas actividades pedagógicas, tanto 

em aula virtual como em aula presencial 

João Lima  
Professor e director de Escola de 

Formação profissional – Açores  

Dadas as tecnologias actualmente disponíveis e acessíveis, 

é perfeitamente possível (e barato) fazê-lo. 

Eva Catarina Alves – 
Professora Escola Mouzinho de 

Albuquerque – Corvo - Açores 

Sem dúvida, a única diferença é a distância e, 

eventualmente, problemas de banda que comprometem 

uma comunicação eficaz. 

Deolinda Estêvão 
Professora e directora da escola 

Mouzinho de Albuquerque – Corvo – 

Açores 

Tudo depende como o tutor/professor orienta e planifica 

o seu trabalho. Mas de facto o ensino à distância obriga a 

um maior debate e reflexão sobre os temas em estudo.  

Jesuìna Varela  
Professora da Escola superior de 

Saúde – Ilha Terceira – Açores 

Em relação a este aspecto não senti qualquer diferença. 

 

Francisco Sousa  
Departamento de Ciências da 

Educação – Universidade dos Açores 

Em grande parte, sim. Mas o debate à distância será 

sempre mais limitado do que o debate presencial. 

Paula Flores 
Professora e aluna de doutoramento 

em ciências de educação 

Sim, mas não é a mesma coisa. Há necessidade de ter em 

conta as competências do professor e dos alunos, além 

dos recursos tecnológicos da escola para responder 

eficazmente à actividade.   

 

Margarida Vaz do Rego 

Machado 
Professora – Universidade dos 

Açores 

Não. Para mim é fundamental a presença física dos alunos 

e por isso a minha actividade numa aula presencial nunca 

poderá se comparar com a online. A interacção, repito 

comigo, é sem dúvida muito maior com os alunos 

presentes. 

 

Comente: “Posso substituir uma aula presencial por uma aula Virtual com 

pequenos ajustes” 

Tabela 83 - Opinião de formandos - Sobre se: “Posso substituir uma aula presencial por uma aula Virtual com 

pequenos ajustes” 

João Lima  
Professor e director de Escola de 

Formação profissional – Açores  

Com um portátil com webcam, auscultadores e acesso à 

internet tudo isto é possível de se realizar em qualquer 

espaço. 

Eva Catarina Alves – 
Professora Escola Mouzinho de 

Albuquerque – Corvo - Açores 

Sim, embora uma aula presencial permita um melhor 

acompanhamento ao trabalho do aluno/formando. 
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Deolinda Estêvão 
Professora e directora da escola 

Mouzinho de Albuquerque – Corvo – 

Açores 

Não concordo! Pois tudo depende do objectivo e dos fins 

que se pretendem alcançar assim como da faixa etária 

dos alunos.  

 

Jesuìna Varela  
Professora da Escola superior de 

Saúde – Ilha Terceira – Açores 

 

Os pequenos ajustes deverão ter em consideração 

aspectos tecnológicos, pedagógicos e pessoais que são 

específicos do ambiente online. 

 

Francisco Sousa  
Departamento de Ciências da 

Educação – Universidade dos Açores 

Concordo, desde que se acrescente a expressão “Em 

muitos casos,” antes da frase transcrita. 

 

Paula Flores 
Professora e aluna de doutoramento 

em ciências de educação 

 

Sim 

Margarida Vaz do Rego 

Machado 
Professora – Universidade dos 

Açores 

Embora cientificamente possa dizer que sim, 

pessoalmente não estou motivada para este 

acontecimento. 

 

 

Indique algumas boas práticas que recomendaria para serem utilizadas em 

Tutoria Online e em ensino à distância.  

Tabela 84 - Opinião de formandos - Indique algumas boas práticas que recomendaria 

João Lima  
Professor e director de Escola de 

Formação profissional – Açores  

 

1. Ter cuidado com o processo de 

notificação/agendamento, de forma a que todos os 

formandos tenham pleno conhecimento dos timings; 

2. Facultar previamente todos os materiais 

essenciais à sessão (docs., vídeos, ppts, etc.); 

3. Utilizar o tempo da sessão para interacção 

concreta com os formandos e não para estar a distribuir 

documentos, ou a reenviar para links complementares…; 

4. Criar pequenas sessões prévias preparatórias 

para possibilitar que certos formandos mais 

inexperientes com as tecnologias ganhem confiança e 

não venham “atrapalhar” a sessão principal; 

5. Fornecer previamente o plano e os objectivos 

específicos da sessão; 

6. Fornecer informação prévia sobre o que se 
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espera da actuação dos formandos durante a sessão; 

7. Preparar previamente com determinado(s) 

formando(s) ou convidado(s) alguma eventual 

participação especial. 

 

Eva Catarina Alves – 
Professora Escola Mouzinho de 

Albuquerque – Corvo - Açores 

Boa organização das matérias 

Clareza quanto aos objectivos a alcançar 

Momentos frequentes de auto e hetero-avaliação 

Trabalho colaborativo 

 

Deolinda Estêvão 
Professora e directora da escola 

Mouzinho de Albuquerque – Corvo – 

Açores 

Uma boa prática poderá ser a reflexão e o debate 

interactivo que se proporciona nestas aulas virtuais à 

distância.  

 

Jesuìna Varela  
Professora da Escola superior de 

Saúde – Ilha Terceira – Açores 

Domínio do processo online, competências técnicas, 

capacidade para partilhar conhecimento, domínio de 

conteúdos específicos, criatividade, facilidade de 

comunicação escrita e oral, entre outras. 

 

Francisco Sousa  
Departamento de Ciências da 

Educação – Universidade dos Açores 

. Planeamento muito cuidado; 

. Existência de “planos B” para a eventualidade de 

ocorrerem falhas técnicas. 

 

Paula Flores 
Professora e aluna de doutoramento 

em ciências de educação 

- Planificação eficaz: objectivos claros, desenho 

estratégico cuidadoso, organização do 

tempo/aula/alunos e selecção criteriosa de materiais. 

- Oferta de toda a informação necessária para a 

interacção dos participantes: objectivos, participação, 

avaliação, competências exigidas, materiais necessários 

…. 

- Facilitar a aprendizagem activa e o feedback da 

informação 

- Ter em atenção as competências do professor e dos 

alunos e as condições da escola  

 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

262 

 

 

Numa frase descreva qual a importância de uma Aula Virtual num curso de 

ensino à distância.   

Tabela 85 - Opinião de formandos - Numa frase descreva qual a importância de uma Aula Virtual 

João Lima  
Professor e director de Escola de 

Formação profissional – Açores  

Em processos de formação a distância, com a Aula 

Virtual estamos todos muito mais presentes. 

 

Eva Catarina Alves – 
Professora Escola Mouzinho de 

Albuquerque – Corvo - Açores 

Uma aula virtual é uma ponte entre o ensino presencial e 

o ensino à distância. 

Deolinda Estêvão 
Professora e directora da escola 

Mouzinho de Albuquerque – Corvo – 

Açores 

A aula virtual é o “farol” do aluno no ensino à distância. 

 

Jesuìna Varela  
Professora da Escola superior de 

Saúde – Ilha Terceira – Açores 

Eixo estruturante do ensino online 

 

Francisco Sousa  
Departamento de Ciências da 

Educação – Universidade dos Açores 

Uma aula virtual está para o ensino à distância assim 

como um motor a jacto está para a aviação 

Paula Flores 
Professora e aluna de doutoramento 

em ciências de educação 

A possibilidade de não ter que me deslocar e de assistir à 

aula 

Margarida Vaz do Rego 

Machado 
Professora – Universidade dos 

Açores 

Sem aula virtual, o ensino à distância fica muito pobre. É 

imprescindível. 
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3.2 - Estudo (2) – Análise comparativa de salas virtuais baseadas 

em software 

 3.2.1 - Objectivos  

Neste capítulo vamos procurar caracterizar o perfil tecnológico das várias salas de 

aula virtuais identificadas no inquérito online realizado e comparar a sua funcionalidade e 

qualidade para o ensino não presencial. 

Da análise dos resultados do inquérito online, identificámos um conjunto de salas de 

aula virtuais, em relação às quais fomos analisar detalhadamente, comparar perfis 

tecnológicos e igualmente aspectos qualitativos do seu funcionamento. 

Os resultados do inquérito apontavam como mais utilizada as seguintes salas virtuais: 

Tabela 86 - Salas de aula virtuais referidas no inquérito 

Resposta Gráfico  % Total 

Marratech    24,8% 

Elluminate    22,9% 

Adobe Connect    14,3% 

Open meetings    14,3% 

Livelearn    10,5% 

WiZiQ    3,8% 

Dim dim    3,8% 

 

3.2.2 – Processos, tarefas e resultados 

Para a realização da análise desenvolvemos uma metodologia que adaptámos do 

modelo TOPSIS – Costumer Satisfaction Evaluation Model. 

Esta adaptação consistiu em tomar uma metodologia genérica, utilizada para 

avaliação da satisfação de consumidores adaptada a outros tipos de produtos e usá-la no 

contexto de avaliação e comparação de salas de aula virtuais. 

Consistiu em criarmos um conjunto de mapas tipo, para fazer o alinhamento e 

comparação das várias salas virtuais que fomos estudar.  
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Uma análise detalhada do modelo desenvolvido encontra-se em anexo.  

Para o efeito, usámos os perfis tecnológicos que são apresentados ao mercado, com 

base nos parâmetros divulgados por cada uma das “Software houses” que as comercializa. 

Além da experiência efectiva que vínhamos fazendo desde 2002, no uso das salas 

Marratech, Adobe e Elluminate, nos nossos cursos, efectuámos experiências concretas com 

pequenos grupos na generalidade das restantes salas. 

Embora a sala SCOPIA / Colibri, não se encontrar referenciada entre as que constam 

nas respostas ao inquérito, mas tendo em conta que vai ser disponibilizada às Universidades 

Portuguesas para apoio ao ensino à distância, achamos que a deveríamos integrar dentro do 

estudo comparativo feito. 

Com base nos dados do inquérito, realizámos debates e convidámos um conjunto de 

especialistas, relacionados com cada uma das salas virtuais, tanto conhecedores do seu 

perfil tecnológico, isto é, pessoas dos respectivos departamentos técnicos de cada uma das 

marcas referidas, assim como pessoas que tenham tido uma experiência consolidada na sua 

utilização, isto é, professores. 

Fizemos um alinhamento dos perfis técnicos de todas as aulas analisadas e 

finalmente analisámos quantitativa e qualitativamente as duas salas que evidenciaram 

melhor perfil técnico e melhores condições de desempenho sob o ponto de vista 

pedagógico. 

Participantes nos debates, relacionados com o uso das salas de aula foram: 

Tabela 87 - Participação em debates dobre salas virtuais 

Participante  Apresentou Instituição Pais  

Conny Ericsson Marratech Marratech AB Suécia 

Steve Milligan Elluminate Elluminate UK UK 

Pedro Corcho Elluminate user UEX Espanha 

Francisco Nelson Livelearn NetLiz Portugal 

Paulo Coelho Adobe Connect Adobe Portugal 

Filipe Carrera Dim Dim user U T L - ISEG Portugal 

Xabier Basogain Wiziqy user U. Pais Basco Espanha 

Rui Ribeiro Scopia/ Colibri FCCN Portugal 

José Azevedo  Pró-reitor para 

as tecnologias 

da Universidade 

dos Açores 

Portugal 

Dan Lihdolm  WeZupport Suécia 
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Convidámos ainda, representantes da Elluminate em Portugal, mas nunca 

conseguimos obter qualquer resposta. 

Em seguida apresentamos, a transcrições das entrevistas / debates, quadros 

comparativos com os respectivos perfis técnicos e ainda a nossa opinião e comentários 

sobre as diferentes salas virtuais que tivemos oportunidade de analisar.  

 

3.2.2.1- Sala Virtual Marratech 

Perfil sintético das principais funcionalidades da sala 

MARRATECH  

Tabela 88 - Dados técnicos sobre a sala Marratech 

1 Commercial name of the room  Marratech 

    

2 Is it a “pay-for-use” room    Y 

3 Do you have to install some software to use this room  Y/N Y 

 Does it works in the following environments?   

4 Windows Y/N Y 

5 Linux Y/N Y 

6 Macintosh Y/N Y 

 What is the minimum required bandwidth to work in fair conditions kbps  

7  Download Y/N 250 kbps 

8  Upload Y/N 125 

 What is the recommended bandwidth   

9 3.3 - Download Y/N 300 

10 3.4 - Upload Y/N 250 

11 Can the room be formatted according to the users needs  Y/N Y 

 Possible resolutions   

12 QCIF Y/N N 

13 CIF Y/N Y 

14 4CIF Y/N N 

15 HD Y/N N 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

266 

 Is it possible the integration with other protocols     

16 Owners  Y/N N/A 

17 H.323 Y/N Y 

18 SIP Y/N Y 

19 Possible integration with externals nets and platforms  Y/N  

20 From the same developer  Y/N N/A 

21 Different developers  Y/N Y 

22 LAN (Intranet) Y/N Y 

23 WAN (Internet) Y/N Y 

24 Licence Y/N  

25 Per port €  

26 Per room  € 5000 

27 Per user  € 500 

 Recommended user knowledge with IT   

28 Low / Fair / High  L / F / H F 

 User’s interface   

29 Portuguese  Y/N N 

30 English Y/N Y 

31 Multi language  Y/N Y 

32 Can the room functionalities be set according to the user bandwidth   Y/N N 

 Are there the following functionalities available in tutor’s environment   

33 Audio  Y/N Y 

34 Video  Y/N Y 

35 Virtual Board for presenting  Y/N Y 

36 Slides animation can be used in Virtual Board   

37 Virtual Board can be used for comments  Y/N Y 

38 Screen Share - bi-directional Y/N Y 

39 Remote control - bidirectional Y/N Y 

40 File Share -  Y/N N 

41 chat Y/N Y 

42 Maximum number of participants per room  # 1000 

43 How many active participants using audio+ video can do it simultaneously in the room  # 1000 

 Are there the following functionalities available in students  environment   

44 Audio  Y/N Y 
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45 Video  Y/N Y 

46 Virtual Board for presenting   Y/N Y 

47 Virtual Board for comments  Y/N Y 

48 Screen Share - bi-directional Y/N Y 

49 Remote control - bidirectional Y/N Y 

50 File Share  Y/N N 

51 chat Y/N Y 

52 Witch  files can be presented in the room with out being specially converted to   

 PPT Y/N Y (Win) 

53 Word Y/N Y (Win) 

54 Excel Y/N N 

55 Acrobat  Y/N Y (Mac) 

56 Can sessions be recorded  Y/N Y 

57 Does tutor the only one that can record the sessions Y/N N 

58 Can all the participants use audio and video with out special permeation Y/N Y 

59 would you like to point out 3 functionalities in this Virtual classroom, that enhances this 
classroom compared with other: 

  

 All user can do the the same thing at the same time   

 Very good audio where you can interrupt each other   

 Easy interface   

    

 

Responsável pela informação Conny Ericsson  
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Aspecto da sala em ecrã de computador 

A sala pode apresentar um formato standard: 

 

Figura 82 - Sala de aula virtual Marratech - 1 

 

 

Ou um formato configurável, exibindo só algumas janelas, segundo opção do 

apresentador 
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Figura 83 - Sala de aula virtual Marratech - 2 

Sala virtual Marratech: Tutor, alunos, quadro e chat 

Transcrição de informação técnica e comentários dos participantes em 

debates e entrevistas  

 

Registo de Participação em debate 

Tema: Conny Ericsson 

Apresenta a sala virtual Marratech.  

Em 29 de Janeiro de 2009 

 Participante Conteúdo 

Conny Ericsson 

 

Marratech AB 

 

 

 

 

Espero que a maioria de vós já tenha ouvido falar da sala 
Marratech.  

É importante que se saiba que Marratech, é um software que já 
não é objecto de desenvolvimento. O seu processo tem-se 
mantido parado desde há cerca de dois anos. 

A razão reside no facto de que Google comprou o código fonte e 
assimilou os quadros da Marratech. 

Mas o mercado que adquiriu Marratech e continua a comprar, 
aumentou a utilização das suas licenças. Hoje Marratech aponta 
outras alternativas aos seus clientes.  

Era apontado para que todos os participantes tivessem as 
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mesmas possibilidades de utilização ao mesmo tempo. Quer 
dizer que todos os que tivessem acesso à uma sala virtual, 
estavam em igualdade de situações. Não havia a figura do 
moderador, que controlava acessos ou dava e retirava 
permissões, impedindo pessoas de fazerem coisas estranhas ou 
destabilizadoras.  

 

 

Conny Ericsson 

Marraetch AB 

 

 

 

 

Durante anos vendemos aos nossos clientes a ideia de que 
usassem uma sala virtual da mesma maneira que o fazem numa 
sala presencial. 

Em outras aplicações, o moderador passa uma parte importante 
do seu tempo a controlar o envio de áudio, de vídeo, etc. 

O que posso dizer é que ao longo de todo este tempo, este 
formato tem funcionado bastante bem e sem problemas de 
disciplina ou de funcionamento. Deixamos a opção de usar 
áudio ou vídeo ao utilizador e não ao moderador. 

Porém há um importante segmento do mercado que exige a 
existência de um moderador na sala, o que levou a que 
Marratech tenha desenvolvido uma função de moderador que 
hoje integra a sala e permite portanto atribuir permissões 
diferentes as diferentes utilizadores.  

Porém o que temos constatado é que muito poucas pessoas 
estão a usar esta funcionalidade. 

Sabemos que, se pretendemos usar Marratech num ambiente 
tradicional de ensino é recomendado que o professor / tutor 
tenha a possibilidade de controlar a sala em termos de 
admissão, permissões e exclusão. 

 

É uma pena que este software tenha sido descontinuado, 
porque da minha experiência continuo a pensar que é uma 
aplicação estupenda. 

 

Alguma pergunta? 

José Azevedo 

 

Universidade dos 
Açores 

 

Eu fiquei com a ideia que iria continuar a haver 
desenvolvimento de software Marratech, certamente por 
Google.  

Pode nos dizer exactamente o que se vai passar? 
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Conny Ericson 

 

 

 

Não, Google tem estado a desenvolver comunicação em áudio 
vídeo com base na sua aplicação “Google talk”. 

Os “developers” da Marratech que integraram a Google, têm 
estado a orientar o seu trabalho no sentido de desenvolver esta 
ferramenta de chat com áudio e vídeo e não na perspectiva de 
uma sala virtual de comunicação, como no formato Marratech 
anterior. O que acontece é que “Google talk” tem áudio e vídeo, 
mas apenas na perspectiva 1x1.  

António dos Reis  

 

Gostaria de te colocar outra questão. 

Se estivéssemos neste momento, há um ano atrás, que 
argumentos usarias a favor de Marratech, quando comparado 
com outras aplicações?  

Conny Ericson 

 

 

 

 

Quando eu vendia Marratech posso dizer, que um dos aspectos 
é que pode dar o link da sala e usá-lo em directo sem mais 
complicações de acesso.  

Quero dizer, que o comportamento normal para entrar uma sala 
quer seja presencial ou virtual, o seu comportamento rege-se 
por normas éticas e não meramente tecnológicas. Cada um 
pode falar, ou expressar-se quando achar conveniente e em 
conformidade com a respectiva oportunidade.  

António dos Reis 

 

Como sabes, tenho usado Marratech regularmente durante 
mais de 7 anos e reconheço, como professor, uma vantagem 
nessa modalidade de ensino. 

Quando estamos concentrados numa exposição, e um aluno 
pede para falar acontece (como acontece noutras aplicações), 
por vezes estamos concentrados, numa parte diferente do ecrã 
onde decorre a apresentação de diapositivos e não reparamos 
no sinal que aparece no ecrã a pedir para falar, ou se reparamos 
aparece como um elemento destabilizador. 

Por outro lado durante todo este tempo de prática docente 
nunca me aconteceu qualquer problema de indisciplina ou 
inconveniência em que tivesse tido necessidade de uma 
ferramenta de controlo para impor ordem ou exclusão de 
alguém.  

Julgo ser efectivamente uma vantagem sob o ponto de vista 
pedagógico.  

Verifica-se uma auto-moderação por parte dos participantes, 
tornando também os debates mais interactivos e mais naturais 
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no seu processo de fluir 

José Azevedo 

 

Eu tenho alguma experiência com esta, assim como com outras 
salas virtuais. Um dos aspectos que gosto no ambiente 
Marratech é esta abordagem livre e informal, diríamos uma 
“democracia virtual”. 

Diria que no início pode ser um poço confuso, mas muito 
rapidamente, se entra no ambiente. 

Julgo ser uma boa plataforma.  
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3.2.2.2- Sala Virtual Adobe Connect Pro 

Perfil sintético das principais funcionalidades da sala 

Tabela 89 - Dados técnicos sobre sala virtual Adobe Connect 

  
1 Nome comercial da sala de aula virtual 

 

Adobe Connect 

   Resposta 

2 A sala é “proprietária” S/N Sim 

 Tipo e custo do licenciamento 12000€ Preço Educação 

3  à Porta € Não 

4  à Sala € Sim 

5  ao Utilizador Registado € Sim 

6 Para a utilização desta sala tem de instalar algum software específico   S/N Flash Player e 
browser 

 Funciona nos seguintes ambientes?   

7  Windows S/N Sim 

8  Linux S/N Sim 

9  Macintosh S/N Sim 

 Qual a largura de banda mínima que necessita para a sua utilização em boas condições   

10  Download kbps 100kbps 

11  Upload kbps 100kbps 

 Qual a largura de banda recomendável   

12  Download kbps 200 kbps 

13  Upload kbps 200 kbps 

14 As funcionalidades da sala são configuráveis em função da largura de banda do 
utilizador 

S/N Sim 

15 O formato da sala de aula é configurável em função das necessidades do utilizador S/N Sim 

 Integração com protocolos   

16  Proprietário S/N Não 

17  H.323 S/N  

18  SIP S/N Sim 

19 Interligação com redes/plataformas externas S/N Sim 
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20  Do mesmo fabricante S/N Sim 

21  De fabricantes distintos S/N Sim 

22  Na LAN (Intranet) S/N Sim 

23  Na WAN (Internet) S/N Sim 

24 Nível de conhecimento recomendado para os utilizadores  (Alto / Médio / Baixo) A/M/B Baixo 

 Idioma do interface   

25  Só numa língua S/N Não 

26  Várias línguas, excluindo o português S/N Não 

27  Várias línguas, incluindo português S/N Sim 

 Dispõe das seguintes funcionalidades para o Tutor   

28  Áudio - Áudio S/N Sim 

29  Video - Vídeo S/N Sim 

30 Virtual Board for presenting - Quadro virtual p/ apresentação S/N Sim 

31 O quadro permite a animação dentro de cada slide  S/N Sim 

32 Virtual Board for comments - Quadro virtual p/ comentários S/N Sim 

33 Screen Share - Partilha de ecrã bi-direccional S/N Sim 

34 Remote control - bidireccional S/N Sim 

35 File Share - Partilha de ficheiros S/N Sim 

36 Chat S/N Sim 

37 Número máximo de participantes por sala # Não tem limite 
(largura de 
banda) 

38  Número de participantes activos (áudio+ vídeo) simultaneamente na sala # Não tem limite 
(largura de banda) 

 Dispõe das seguintes funcionalidades para todos os outros participantes   

39  Áudio - Áudio S/N Sim 

40 Video - Vídeo S/N Sim 

41 Virtual Board for presenting - Quadro virtual p/ apresentação S/N Sim 

42 Virtual Board for comments - Quadro virtual p/ comentários S/N Sim 

43 Screen Share - Partilha de ecrã bi-direccional S/N Sim 

44 Remote control - bidreccional S/N Sim 

45 File Share - Partilha de ficheiros S/N Sim 

46  Chat S/N Sim 

 Que ficheiros recebe directamente sem qualquer conversão   

47  PPT S/N Sim 

48  Word S/N Não 
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49  Excel S/N Não 

50  PDF  S/N Sim 

51  Outros (quais?)  SWF; FLV; JPG; 
MP3 

52 Gravação das sessões S/N Sim 

53  Só pelo tutor S/N Sim 

54  Por todos os participantes S/N Não 

55 A SAV permite o acesso individual a todos os participantes ao uso de áudio, vídeo, sem 
pedir permissão  

S/N Não 

51 Que funcionalidades gostaria de salientar que existem nesta SAV que a diferencia de 
outras semelhantes e melhora a sua performance 

 Simplicidade de 
uso e software 
necessário, 
apenas browser 
e Flash palyer, 
que 
habitualmente 
já está nas 
maquinas dos 
Clientes 

 

Responsável pela informação: Paulo Coelho 

 

Sala Virtual Adobe Connect 
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Aspecto da sala em ecrã de computador 

A sala pode apresentar vários formatos de janelas e fundos, controlados pelo 

anfitrião da sala e que podem ser pré-configuráveis. 

 

 

Figura 84 - Sala Virtual Adobe Connect (1) 

Outro formato de sala, com outro fundo e janelas. 

 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

277 

 

Figura 85 - Sala Virtual Adobe Connect (2) 
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Transcrição de informação técnica e comentários dos participantes em 

debates e entrevistas  

 Apresentação da sala virtual Adobe Connect Pro 

Por: Paulo Coelho – Adobe Portugal 

Paulo Coelho 

Adobe account  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostaria de salientar que usamos esta plataforma para uma 

variedade de diferentes actividades. 

Tanto para formação, como para actividades colaborativas 

remotas, no contexto de reuniões de departamento, tanto 

nacionais como internacionais. 

Nesta minha apresentação, gostaria de enfatizar a importância 

que uma sala deste tipo pode ter no aumento de performance 

do trabalho colaborativo e no acréscimo de valor no 

funcionamento normal das organizações. 

Permitindo o contacto instantâneo, não só áudio e vídeo, mas 

na apresentação de temas enriquecidos com imagem, partilha 

de documentos ou mesmo na apresentação de vídeos, tudo em 

tempo real e com recurso a larguras de banda muito reduzidas. 

Gerir as vossas equipes, coordenar actividades em tempo real, 

chegar ao mercado em tempo útil. Suportada, em comunicação 

em vários canais simultâneos é hoje considerada uma das 

chaves do sucesso. 

Por isso não queremos pôr apenas um foco na formação à 

distância mas sim nas diferentes vertentes que uma ferramenta 

deste tipo tem no funcionamento das organizações tanto 

empresariais, como de ensino e formação. 

Estamos seguros que uma das nossas principais vantagens é, 

que não é necessário instalar qualquer software para se ter 

acesso a um encontro virtual nas nossas salas, nem as mesmas 

estão sujeitas a limitações de “fire walls”. 

 Apresentação da sala virtual Adobe Connect Pro 

Por: Paulo Coelho – Adobe Portugal 

Paulo Coelho  
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Adobe – Portugal 

 

 

 

Apenas terá que ter o “flahs player”de correr um “plugin”, para 

participar numa sessão. Como a estimativa é de que cerca de 

98% dos equipamentos no mercado, têm o “flash player” 

instalado, podemos dizer que a grande maioria não necessita de 

instalar nada. 

Mas se tiver de instalar o “flash player” é apenas 1,2 MB e muito 

rápido de o fazer. 

Outro aspecto importante a considerar é que corre em qualquer 

plataforma, Windows, Linux ou Mac, assim como em ambiente 

móvel. 

A plataforma integra chat, geral e personalizado para 1x1.  

Igualmente uma janela para notas onde se pode ir fazendo em 

simultâneo as actas de cada reunião, ou salientar os aspectos 

mais importantes. 

As apresentações integram as animações originais, o que 

representa um aspecto importante na melhoria do processo de 

comunicação, embora sejam automaticamente convertidas em 

formato flash, quando feito o upload para o servidor. 

Podem ser partilhados vários tipos de ficheiros, como, vídeos 

flv, mp3, jpg, pdf e ppt ou pptx. 

Pode ainda fazer-se partilha de ecrã e controlo remoto. 

Muto obrigado e fico À vossa disposição para responder a 

perguntas.  

António Reis O que me pode salientar que distinga a vossa plataforma de 

semelhantes existentes no mercado?  

Por exemplo, pode gravar as sessões e imediatamente distribuir 

“on demand” do servidor da Adobe?  

Paulo Coelho 

 

 

Um dos aspectos consiste na facilidade com que se pode 

participar numa sessão, basta apenas enviar um e-mail com o 

URL da sessão a quem se quer convidar e já está. 

 

Dan Lidholm 

WeZuport Sweden 

 

Posso ainda acrescentar que um aspecto importante, consiste 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

280 

 no facto de uma vez feito o upload de um ficheiro de conteúdos, 

ele pode ser usado as vezes que forem necessárias sem ter a 

necessidade de voltar a ser mexido de novo. Fica no servidor 

enquanto for necessário.  

António dos Reis Mais um comentário, que me parece importante. Podem ainda 

organizar-se fundos de sala em conformidade com os temas a 

tratar, bem como criar previamente cenários integrando 

diferentes janelas com funções específicas para cada tema a 

apresentar. Da minha experiência, Abobe Connet afigura-se ser 

uma ferramenta excelente para preparar previamente uma 

sessão. 
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3.2.2.3 - Sala Virtual Radvision SCOPIA/Desktop  

Denominação FCCN - Colibri 

Perfil sintético das principais funcionalidades da sala 

Tabela 90 - Dados técnicos sobre a sala de aula virtual Radvison / Colibri/ FCCN 

 

1 Nome comercial da sala de aula virtual 
 

SCOPIA 

   Resposta 
2 A sala é “proprietária” S/N Não / Baseada em 

protocolos 
abertos. 

 Tipo e custo do licenciamento   
3  À Porta € 1500€ / porta ~ 

custo de 
equipamento e 
licenciamento 

4  À Sala € Sem limite de 

salas( 
18

) 

5  Ao Utilizador Registado € Sem limite de 

utilizadores ( 
19

) 

6 Para a utilização desta sala tem de instalar algum software específico   S/N Plugin WEB 
(ActiveX) para 
Internet Explorer 

 Funciona nos seguintes ambientes?   
7  Windows S/N Sim 
8  Linux S/N Não 
9  Macintosh S/N Não 

                                                 

18 Está sempre dependente do equipamento disponível. NA FCCN temos 3 de 24/768kbps 

portas, que na verdade, permitem cerca de (3 * 24 * 2) portas em WebConference. Não existe 

licenciamento a limitar o número de salas disponíveis. 

19 Para efeitos práticos na distribuída pela plataforma FCCN não existe licenciamento por 

utilizador, no entanto, para utilizadores da versão "pro", que possui funcionalidades adicionais, existe 

um licenciamento especifico. 
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 Qual a largura de banda mínima que necessita para a sua utilização em boas 
condições 

  

10  Download kbps 150Kbps 
11  Upload kbps 150Kbps 
 Qual a largura de banda recomendável   
12  Download kbps 384Kbps 
13  Upload kbps 384Kbps 
14 As funcionalidades da sala são configuráveis em função da largura de banda do 

utilizador 
S/N Sim ~ Automático 

15 O formato da sala de aula é configurável em função das necessidades do utilizador S/N Não ~ Todas as 
“features” estão 
activas para todos 
os utilizadores. 
Desenvolvimentos 
futuros deverão 
permitir essa 

granularidade (
20

 

 Integração com protocolos   
16  Proprietário S/N Sim ~ Terminais 

Desktop 
interligam-se com 
sistema central 
usando protocolo 
proprietário 

17  H.323 S/N Sim 
18  SIP S/N Sim 
19 Interligação com redes/plataformas externas S/N Sim 
20  Do mesmo fabricante S/N Sim 
21  De fabricantes distintos S/N Sim 
22  Na LAN (Intranet) S/N Sim 
23  Na WAN (Internet) S/N Sim 
24 Nível de conhecimento recomendado para os utilizadores  (Alto / Médio / Baixo) A/M/B Baixo 
 Idioma do interface   
25  Só numa língua S/N Não 
26  Várias línguas, excluindo o português S/N Não 
27  Várias línguas, incluindo português S/N Sim 
 Dispõe das seguintes funcionalidades para o Tutor   
28  Áudio - Áudio S/N Sim 
29  Video - Vídeo S/N Sim 
30 Virtual Board for presenting - Quadro virtual p/ apresentação S/N Não / Partilha de 

Ecrã e Aplicações 
31 O quadro permite a animação dentro de cada slide  S/N Sim 
32 Virtual Board for comments - Quadro virtual p/ comentários S/N Sim / Ferramenta 

                                                 

20
 No ambiente FCCN, existem os utilizadores "normais" e os utilizadores "moderadores". As 

sessões com moderador, limitam algumas funções a este tipo de utilizadores. As sessões sem 

moderador, todos têm acesso a todas as funções. No COLIBRI, em determinadas situações, criamos 

sessões com moderador mas não disponibilizamos o PIN ao utilizador. 
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de Chat integrada 
33 Screen Share - Partilha de ecrã bi-direccional S/N Não 
34 Remote control - bidireccional S/N Não 
35 File Share - Partilha de ficheiros File Share S/N Não 

36 Chat S/N Sim 
37 Número máximo de participantes por sala # (

21
) 

38  Número de participantes activos (áudio+ vídeo) simultaneamente na sala # Limitado por 
número de portas 
no sistema ~ >100 

 Dispõe das seguintes funcionalidades para todos os outros participantes   
39  Áudio - Áudio S/N Sim 
40 Video - Vídeo S/N Sim 
41 Virtual Board for presenting - Quadro virtual p/ apresentação S/N Sim 
42 Virtual Board for comments - Quadro virtual p/ comentários S/N Sim ~ Chat 
43 Screen Share - Partilha de ecrã bi-direccional S/N Não / Partilha de 

Ecrã e Aplicações 
44 Remote control - bidreccional S/N Não 
45 File Share - Partilha de ficheiros S/N Não 
46  Chat S/N Sim 
 Que ficheiros recebe directamente sem qualquer conversão   
47  PPT S/N Não 
48  Word S/N Não 
49  Excel S/N Não 
50  PDF  S/N Não 
51  Outros (quais?)  Não 
52 Gravação das sessões S/N  
53  Só pelo tutor S/N 22

 

54  Por todos os participantes S/N 23
 

55 A SAV permite o acesso individual a todos os participantes ao uso de áudio, vídeo, 
sem pedir permissão  

S/N Sim 

56 Que funcionalidades gostaria de salientar que existem nesta SAV que a diferencia de 
outras semelhantes e melhora a sua performance 

  

 

Responsável pela informação: Rui Ribeiro  

 

 

                                                 

21
 Igual ao número máximo de participantes possível no sistema 

22
 Só pelo moderador. Se o moderador for o tutor 

23
 Só se a sessão não tiver PIN de moderação 
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Aspecto da sala em ecrã de computador 

 

Figura 86 - Sala virtual Radvision (1) 

 

Figura 87 - Sala virtual Radvision (2) 

Scopia / FCCN Multimedia Service platform: Audio, video, screen share, chat  

Transcrição de informação técnica e comentários dos participantes em 

debates e entrevistas  

 Apresentação da sala virtual: Scopia / Colibri - 2009 

Por: Rui Ribeiro - FCCN 

António dos Reis   
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Gostava de começar por apresentar Rui Ribeiro. 

O Rui é “senior technical account” da FCCN que é a Fundação 

para a Computação Cientifica Nacional, que presta o serviço de 

apoio às universidades portuguesas para tudo o que é internet e 

vídeo, entre outras coisas. 

Rui Ribeiro – FCCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostaria de vos dizer que integro um grupo de trabalho para a 

implementação de serviços de multimédia e vídeo-conferência 

com recurso a salas baseadas em hardware e estamos agora a 

implementar um serviço baseado em software para a 

generalidade das universidades públicas em Portugal. 

Temos vários objectivos, alguns já implementados mas o que 

neste momento mais acompanhamos de perto é criar um 

serviço que integra a totalidade dos serviços que 

disponibilizamos. 

Temos pois vários sistemas que pretendemos integrar e que 

passo a destacar: 

– Integração de Serviços (vídeo-conferência, 

webconference, colaboração) 

– Multi-plataformas (terminais vídeo-conferência de sala, 

terminais baseados em PC, telemoveis 3G) 

– Multi-utilizadores (professores, alunos, “staff” das 

universidades, outras entidades) 

– Multi-usos (formação à distância, reuniões, trabalhos de 

grupo) 

– Multi-serviços (MCU, Sistema de Agendamento, Gestor 

de Recursos, Gateway 3G, Gravador de Video, Live Streaming, 

VoD Streaming) 

– Baseado em protocolos abertos: H.323, SIP, H.239, ... 

– Interoperabilidade com redes já existentes 

Interoperabilidade com redes futuras (IMS, IPv6, ... 

 

 Apresentação da sala virtual: Scopia / Colibri 
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Por: Rui Ribeiro - FCCN 

Rui Ribeiro – FCCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nosso segundo objectivo é: 

Alta qualidade 

Suporte para resoluções HD (720p) nativas 

Transcoding em hardware 

Multi-transcoding – máxima qualidade preservada cliente a 

cliente 

Alta disponibilidade e escalabilidade 

3 MCUs dedicadas em cluster 

De uso fácil 

Uso intuitivo 

Interface em Português (multi-lingue) 

Firewall Friendly – NAT, ADSL, Firewall, ... 

Instalação automática 

IVR – Interactive Voice Responder 

Autenticação integrada (LDAP das Instituições, AAI RCTS) 

Utilizável ao nível das instituições da RCTS como serviço local 

Branding (gestão, webconference) 

Credenciais próprias 

Níveis de acesso  

O sistema vai ficar disponível para Universidades e professores 

bem como para serviços de staff que dele venham a necessitar. 

O objectivo prioritário é certamente para e-learning, mas está 

também disponível para trabalho colaborativo remoto, debates 

e discussões. Também prevemos que este sistema seja 

disponibilizado para trabalhos de grupo realizado por alunos. 

Não é só uma plataforma de vídeo-conferência, mas também 

permite a gestão de agendamento de sessões e a integração 

com outras aplicações. Como a integração com vídeo-difusão e 

com telemóveis 3G. 

Gravar a as sessões e disponibilizá-las “on demand”. 
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Um dos aspectos importantes que devo salientar, é que esta 

plataforma está desenvolvida com base em protocolos abertos, 

como: H.323, SIP, H.239. O que nos permite integrar com 

plataformas que neste momento estamos a usar bem como com 

futuras plataformas abertas.  

Esta plataforma ainda opera com alta qualidade que permite a 

sua integração com sistemas de vídeo-conferência, permitindo 

operar com baixa, média e alta qualidade em alta definição. 

Temos 3 MCU que suportam o sistema, mas poderemos colocar 

mais se assim o necessitarmos no futuro. 

E principalmente é suposto ser de fácil utilização. 

Cada um poderá ligar-se e ter uma sala à sua disposição para 

trabalho remoto. 

Neste gráfico podemos integrar os diferentes tipos de 

plataformas com que trabalhamos: 

 

Temos portanto um sistema de alta definição, integrado com 

um sistema de “Web-conferencing” e ainda com um sistema 

móvel 3G. 

 

 

 A situação no ano de 2009 era: 
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Em fase final de implementação (1º Trimestre 2009) 

Finalização de integração (branding, autenticação, parametrização) 

Sessões de Divulgação e Formação a agendar 

Utilizadores 

Instituições da Rede Académica Portuguesa 

Professores, Alunos, Staff Académico 

Disponível para utilizadores Chave / Demonstrações / 

Experiências: 

Aulas à distância 

Reuniões 

Outras actividades... 

Mais informações 

Contactar FCCN - Serviço Técnico de Vídeo 

Rui Ribeiro / Ricardo Dias 

servico-videoconferencia@fccn.pt  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os serviços que disponibilizamos, podemos dizer que são em 

dois formatos: 

Institucional 

Registo de Terminais (VC Sala) 

Reserva de Recursos 

Agendamento de Sessões 

Controlo de Sessões (entrada/dial-in, saída/dial-out, segurança, 

gravação, layout, ...) 

Gestão de Utilizadores Directa 

Estatísticas & Controlo 

AdHoc  

WebConference (PC com browser) 

Sessão criada na hora 

mailto:servico-videoconferencia@fccn.pt
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Autenticação integrada (AAI – Utilizador RCTS) 

Controlo de sessões associadas aos perfis de utilizadores  

O sistema permite a cada um ligar-se ao sistema sem uma 

configuração prévia, agendamento ou instalação de software e a 

sala de e-meeting fica disponível. 

Todo o sistema tem uma abordagem integrada permitindo a 

utilizadores autenticados terem acesso directo ao sistema. Na 

realidade não teremos todos os utilizadores registado, mas sim 

as instituições onde estes se encontram integrados, que 

controlam indirectamente o processo. 

O sistema integra, áudio, vídeo dos participantes, bem como 

chat “todos com todos” e “1x1”, a lista de participantes, bem 

como partilha de ecrã, onde podem correr apresentações ou 

vídeo. 

Permite diferentes formatos de apresentação da sala, em 

função do tipo de actividade a desenvolver. 

Estamos à disposição para apoiar no que nos for possível. 

Podemos ser contactados para servico-

videoconferencia@fccn.pt  

Rui Ribeiro ou Ricardo Dias 

António dos Reis Gostava de te colocar uma pergunta. 

Se fosse um professor de uma universidade em Espanha, no 

Brasil ou qualquer outro país, poderia firmar um protocolo 

convosco para poder usar a vossa sala num dos meus cursos? 

  

Julgo que neste momento não seria possível, mas num futuro 

admito que isso possa ser possível, é tudo uma questão de ser 

proposto para ser analisado pela administração da Fundação. 

 

António Reis Uma questão final. 

Este serviço quanto custa? 

 

Rui Ribeiro 

No momento actual é um serviço gratuito para as universidades 

portuguesas. 

mailto:servico-videoconferencia@fccn.pt
mailto:servico-videoconferencia@fccn.pt
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3.2.2.4 - Sala Virtual Elluminate 

Os responsáveis pela Elluminate Portugal, declinaram o convite para participar nos 

debates bem como a informação que foi solicitada sobre o perfil técnico desta plataforma. 

Foi feito o mesmo convite à Elluminate UK, que gentilmente respondeu à informação 

solicitada e fez-se representar no debate por Steve Milligan, cuja informação obtida foi 

integrada no formato standard deste trabalho. 

Posteriormente a informação foi complementada por Pedro Corcho, professor 

responsável no campus virtual da Universidade da Extremadura em Espanha. 

Perfil sintético das principais funcionalidades da sala 

Tabela 91 - Dados técnicos sobre a sala Elluminate 

1 Nome comercial da sala de aula virtual 
 

Elluminate 

   Respostas 

2 A sala é “proprietária”  S 

 Tipo e custo do licenciamento  2.000 € ano/ 
sala 50 places 

3  À Porta € N/A 

4  À Sala € S 

5  Ao Utilizador Registado € N 

6 Para a utilização desta sala tem de instalar algum software específico   S/N N 

 Funciona nos seguintes ambientes?   

7  Windows S/N S 

8  Linux S/N S 

9  Macintosh S/N S 

 Qual a largura de banda mínima que necessita para a sua utilização em boas condições   

10  Download kbps N/A 

11  Upload kbps N/A 

 Qual a largura de banda recomendável   

12  Download kbps 250 kbps 

13  Upload kbps 250 

14 As funcionalidades da sala são configuráveis em função da largura de banda do 
utilizador 

S/N S 

15 O formato da sala de aula é configurável em função das necessidades do utilizador S/N N 

 Integração com protocolos   

16  Proprietário S/N N 

17  H.323 S/N N 

18  SIP S/N N 

19 Interligação com redes/plataformas externas S/N N 

20  Do mesmo fabricante S/N S 

21  De fabricantes distintos S/N N 

22  Na LAN (Intranet) S/N N 

23  Na WAN (Internet) S/N N 

24 Nível de conhecimento recomendado para os utilizadores  (Alto / Médio / Baixo) A/M/B M 

 Idioma do interface   
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25  Só numa língua S/N S 

26  Várias línguas, excluindo o português S/N N 

27  Várias línguas, incluindo português S/N N 

 Dispõe das seguintes funcionalidades para o Tutor   

28  Áudio - Áudio S/N S 

29  Video - Vídeo S/N S 

30 Virtual Board for presenting - Quadro virtual p/ apresentação S/N S 

31 O quadro permite a animação dentro de cada slide  S/N N 

32 Virtual Board for comments - Quadro virtual p/ comentários S/N  
33 Screen Share - Partilha de ecrã bi-direccional S/N s 
34 Remote control - bidireccional S/N  
35 File Share - Partilha de ficheiros S/N  
36 Chat S/N s 
37 Número máximo de participantes por sala # variável 
38  Número de participantes activos (áudio+ vídeo) simultaneamente na sala #  
 Dispõe das seguintes funcionalidades para todos os outros participantes   
39  Áudio - Áudio S/N s 
40 Video - Vídeo S/N n 
41 Virtual Board for presenting - Quadro virtual p/ apresentação S/N n 
42 Virtual Board for comments - Quadro virtual p/ comentários S/N n 
43 Screen Share - Partilha de ecrã bi-direccional S/N n 
44 Remote control - bidreccional S/N n 
45 File Share - Partilha de ficheiros S/N n 
46  Chat S/N s 
 Que ficheiros recebe directamente sem qualquer conversão   
47  PPT S/N S 
48  Word S/N N 
49  Excel S/N N 
50  PDF  S/N S 
51  Outros (quais?)  Flv, mp3, 

jpg 
52 Gravação das sessões S/N s 
53  Só pelo tutor S/N s 
54  Por todos os participantes S/N n 
55 A SAV permite o acesso individual a todos os participantes ao uso de áudio, vídeo, sem 

pedir permissão  
S/N n 

51 Que funcionalidades gostaria de salientar que existem nesta SAV que a diferencia de 
outras semelhantes e melhora a sua performance 
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Aspecto da sala em ecrã de computador 

 

Figura 88 - Aspecto da sala Elluminate (1) 

 

Figura 89 - Aspecto da sala Elluminate (2) 
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A sala pode assumir várias configurações possíveis, pré-definidas, devendo o 

utilizador cingir-se aos formatos standard, como passamos a apresentar. 

Verifica-se, que quando se usa a janela de vídeo, esta se sobrepõe ao próprio ecrã de 

apresentação. 

 

Figura 90 - Aspecto da sala Elluminate (3) 

 

 

Figura 91 - Aspecto da sala Elluminate (4) 

 

 

Figura 92 - Aspecto da sala Elluminate (5) 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

294 

 

 

Figura 93 - Aspecto da sala Elluminate (6) 

 

 

Figura 94 - Aspecto da sala Elluminate (7) 

 

 

Figura 95 - Aspecto da sala Elluminate (8) 
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Figura 96 - Aspecto da sala Elluminate (9) 

Transcrição de informação técnica e comentários dos participantes em 

debates e entrevistas  

 

 Steve Milligan - UK 

Apresenta a sala virtual Elluminate 

Steve Milligan 

(imagem não 

disponível, 

apresentação feita 

apenas com recurso 

a áudio)  

De uma forma muito breve, posso dizer, que de uma 

perspectiva de Elluminate, vamos apenas abordar na óptica da 

educação, o que representa a maioria dos nossos clientes neste 

momento.  

Vou procurar dar uma ideia muito rápida do produto em si 

mesmo. 

Não vou entrar muito em detalhes porque admito que todos 

tenham tido já algum contacto com Elluminate e por isso seria 

totalmente aborrecido. 

Numa sessão, podemos usar áudio, vídeo, chat apresentar 

slides, partilha de ecrã.  

O que gostaria de salientar não só como uma aplicação de e-

meeting, mas alguns aspectos-chave de ensino à distância, são: 

 Uma fácil moderação em todos os seus aspectos.  

 Além disso podemos colocar questões em directo; 

 Usar inquéritos, cujos resultados aparecem de imediato 

e tratados estatisticamente; 
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 As ferramentas de gravação são práticas e fáceis de manusear;  

 Podem também criar um número necessário de “brackout 

rooms” dentro de uma sessão de Elluminate.  

 Podem ser tomadas notas da sessão e partilhadas entre todos.  

 Funciona em ambiente Mac / Linux / Windows 

 Para funcionar com áudio sem vídeo, necessita apenas 

de 28 Kbps, para upload. 

 

 Steve Milligan - UK 

Apresenta a sala virtual Elluminate 

 

 Elluminate não pode ser considerada apenas uma sala de aula 

virtual, também a usamos para outras actividades de gestão. 

Temos uma ferramenta que chamamos “Session plan” onde 

podemos organizar e planificar uma sessão. 

Quer dizer que se pode pré-planear uma sessão fazendo a 

sequência de diapositivos e outras ferramentas de 

apresentação, para uma sessão. 

Ficando a função do apresentador simplificada a fazer, “next”, 

“next”, “next” durante toda a apresentação. 

Consideramos que isto é bastante importante, pois permite ao 

apresentador concentrar-se no conteúdo da apresentação, em 

vez de estar preocupado com detalhes técnicos da mesma. 

Muitas vezes, pessoas que usam esta tecnologia pela primeira 

vez, ficam, de alguma maneira confusas e esta ferramenta ajuda 

bastante, evitando que a apresentação do conteúdo possa ser 

prejudicada por causa disso. 

Temos ainda uma total integração com aplicações LMS ou DLE.  

Para a Elluminate, o foco não é tanto na tecnologia, mas o que é 

possível fazer com a tecnologia. 

Para isso, temos um sistema de suporte muito bem estruturado 

em conferências virtuais regulares e um “suporte 24x7” de 

apoio ao utilizador. 

Consideramos ser esta uma das vertentes importantes para o 

funcionamento dos nossos clientes. 

Dispomos ainda de um grupo de debate e partilha de 
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experiências entre os nossos utilizadores, totalmente gratuito, 

que ajuda a enriquecer o trabalho individual a desenvolver por 

cada um dos nossos utilizadores. 

 

António Reis Vou colocar-lhe uma pergunta: 

Tem partilha de ecrã e controlo remoto em Elluminate? 

Steve Milligan – 

Elluminate UK 

 

Sim, de facto o apresentador pode pedir autorização para 

visualizar o ecrã e pedir controlo remoto, de cada um dos 

participantes, ou o participante solicitar o apoio por controlo 

remoto. 

 

 

José Azevedo 

 

Não tenho uma pergunta mas sim um comentário. 

Da minha experiência com Elluminate, verifiquei que embora 

seja uma solução completa, a aplicação implica uma 

aprendizagem antes de se conseguir usar livremente e por isso 

pareceu-me ter alguma dificuldade de utilização inicial. 

O que, portanto implica algum tempo de aprendizagem até o 

professor se sentir à-vontade, a usá-la sozinho e até mesmo os 

estudantes. 

Resposta de Steve 

Milligan – Elluminate 

UK 

 

Diria que é um comentário interessante e com o qual concordo, 

mas isso deve-se a ser uma aplicação completa e que tem 

muitas funcionalidades.  

Porém, não necessita de usar todas as ferramentas da sala e por 

outro lado, a razão porque desenvolvemos o “session plan” foi 

para ajudar os iniciados a ultrapassarem essas dificuldades, sem 

terem a necessidade de se expor numa sessão ao vivo. 
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3.2.2.5 - Sala Virtual Lifelearn 

Perfil sintético das principais funcionalidades da sala 

Tabela 92 - Dados técnicos sobre a sala Lifelearn 

1 Nome comercial da sala de aula virtual 
 

Livelearn 

   Resposta 
2 A sala é “proprietária”  Sim 
 Tipo e custo do licenciamento  Variavel 
3  À Porta €  
4  À Sala €  
5  Ao Utilizador Registado €  
6 Para a utilização desta sala tem de instalar algum software específico   S/N N 
 Funciona nos seguintes ambientes?   
7  Windows S/N S 
8  Linux S/N S 
9  Macintosh S/N S 
 Qual a largura de banda mínima que necessita para a sua utilização em boas condições   
10  Download kbps 128Kbs 
11  Upload kbps 128Kbs 
 Qual a largura de banda recomendável   
12  Download kbps 128Kbs 
13  Upload kbps 128Kbs 
14 As funcionalidades da sala são configuráveis em função da largura de banda do 

utilizador 
S/N N 

15 O formato da sala de aula é configurável em função das necessidades do utilizador S/N N 
 Integração com protocolos   
16  Proprietário S/N S 
17  H.323 S/N N 
18  SIP S/N N 
19 Interligação com redes/plataformas externas S/N S 
20  Do mesmo fabricante S/N S 
21  De fabricantes distintos S/N S 
22  Na LAN (Intranet) S/N S 
23  Na WAN (Internet) S/N S 
24 Nível de conhecimento recomendado para os utilizadores  (Alto / Médio / Baixo) A/M/B B 
 Idioma do interface   
25  Só numa língua S/N N 
26  Várias línguas, excluindo o português S/N N 
27  Várias línguas, incluindo português S/N S 
 Dispõe das seguintes funcionalidades para o Tutor   
28  Áudio - Áudio S/N S 
29  Video - Vídeo S/N S 
30 Virtual Board for presenting - Quadro virtual p/ apresentação S/N S 
31 O quadro permite a animação dentro de cada slide  S/N N 
32 Virtual Board for comments - Quadro virtual p/ comentários S/N N 
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33 Screen Share - Partilha de ecrã bi-direccional S/N N 
34 Remote control - bidireccional S/N N 
35 File Share - Partilha de ficheiros S/N S 
36 Chat S/N S 
37 Número máximo de participantes por sala # Ilimitado 
38  Número de participantes activos (áudio+ vídeo) simultaneamente na sala # 1 
 Dispõe das seguintes funcionalidades para todos os outros participantes   
39  Áudio - Áudio S/N S 
40 Video - Vídeo S/N S 
41 Virtual Board for presenting - Quadro virtual p/ apresentação S/N S 
42 Virtual Board for comments - Quadro virtual p/ comentários S/N N 
43 Screen Share - Partilha de ecrã bi-direccional S/N N 
44 Remote control - bidreccional S/N N 
45 File Share - Partilha de ficheiros S/N S 
46  Chat S/N S 
 Que ficheiros recebe directamente sem qualquer conversão  Por link, sem 

limite 
47  PPT S/N S 
48  Word S/N S 
49  Excel S/N S 
50  PDF  S/N S 
51  Outros (quais?)  Todos 
52 Gravação das sessões S/N S 
53  Só pelo tutor S/N S 
54  Por todos os participantes S/N S 
55 A SAV permite o acesso individual a todos os participantes ao uso de áudio, vídeo, sem 

pedir permissão  
S/N N 

51 Que funcionalidades gostaria de salientar que existem nesta SAV que a diferencia de 
outras semelhantes e melhora a sua performance 

 Integração 
multi-
plataforma 

51.1    
51.2    
51.3    
    

 

Responsável pela informação: Nelson Francisco - Netliz 
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Aspecto da sala em ecrã de computador 

 

Figura 97 - Aspecto da sala Lifelearn 

Transcrição de informação técnica e comentários dos participantes em 

debates e entrevistas  

 

 Apresenta a sala virtual Livelearn  

Por: Francisco Nelson - Netliz 

Francisco Nelson 

Live learn 

 

 

 

 

 

 

 

Somos uma “software house” Portuguesa e desenvolvemos 
totalmente a plataforma “Livelearn” para apoio ao ensino e 
aprendizagem à distância. 

O principal objectivo foi criar uma grande analogia com uma 
sala de aula presencial, onde o professor / tutor, pudesse dispor 
de ferramentas e funcionalidades semelhantes. 

A sala tem o perfil de ser moderada pelo tutor, onde os 
participantes podem intervir após pedirem permissão para o 
fazer. 

Permite actividades síncronas, de áudio, vídeo, apresentação de 
diapositivos, chat e partilha de ecrã. 
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Porque dispõe de elevada taxa de compressão, é bastante 
flexível e ser utilizada com larguras de banda muito baixas. 

O ambiente normal é de 1 x muitos, quando o tutor apresenta 
um tema, ou 2 x muitos, quando algum dos alunos pede a 
palavra para intervir. 

A plataforma “Livelearn” é totalmente integrável com a 
generalidade dos LMS disponíveis no mercado, como Moodle, 
Webcity etc. 

A nossa plataforma foi apresentada em 2004 na FNAC em Lisboa 
e tem sido objecto de testes intensivos, com bons resultados, 
por várias instituições de ensino e formação profissional. 

Na vista de ecrã em anexo pode ser visto o aspecto geral da sala 
virtual. 

Uma barra de ferramentas pode ser activada quando o 
professor pretende desenvolver actividades colaborativas e 
interactivas ao nível do ecrã. O chat pode ser de grupo ou 
individualizado com mensagens personalizadas 1x1. 

Os documentos podem ser guardados na biblioteca do curso, 
em área específica do servidor para o efeito. 

Como pequena companhia que somos, estamos orgulhosos por 
nos encontrarmos a competir em áreas de tecnologia de ponta 
e com resultados obtidos muito positivos. 

 

 

 Apresenta a sala virtual Livelearn  

Por: Francisco Nelson - Netliz 

Francisco Nelson 

Live learn – Netliz 

 

 
 

Uma área onde temos tido bons resultados, é concretamente no 
uso da sala virtual para pessoas portadoras de deficiência, 
nomeadamente auditivas. 

Onde temos conseguido bons resultados, em actividades 
colaborativas, com o recurso a intérprete de língua gestual, 
colocando surdos e pessoas dotadas de capacidade auditiva 
normal a colaborarem no mesmo ambiente virtual. 

Obrigado pela vossa atenção e estou à vossa disposição para 
perguntas. 

António Reis 

 

 

Uma Pergunta: Se estiver a a dar uma lição na vossa plataforma, 
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posso gravar a sessão e depois disponibilizar, via Web? 

 

Francisco Nelson 

Live learn – Netliz 

 

 

Sim, tanto pode ser gravada no servidor como no seu PC. 
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3.2.2.6 - Sala Virtual Dim Dim 

Perfil sintético das principais funcionalidades da sala 

Tabela 93 - Dados técnicos da sala Dim Dim 

1 Nome comercial da sala de aula virtual 
 

DIM DIM 

   Resposta 
2 A sala é “proprietária”  Não 
 Tipo e custo do licenciamento   
3  À Porta €  
4  À Sala 70€ Entre 20 a 100  
5  Ao Utilizador Registado €  
6 Para a utilização desta sala tem de instalar algum software específico   S/N N 
 Funciona nos seguintes ambientes?   
7  Windows S/N S 
8  Linux S/N S 
9  Macintosh S/N S 
 Qual a largura de banda mínima que necessita para a sua utilização em boas condições   
10  Download kbps ND 
11  Upload kbps ND 
 Qual a largura de banda recomendável   
12  Download kbps ND 
13  Upload kbps ND 
14 As funcionalidades da sala são configuráveis em função da largura de banda do 

utilizador 
S/N N 

15 O formato da sala de aula é configurável em função das necessidades do utilizador S/N S 
 Integração com protocolos   
16  Proprietário S/N N 
17  H.323 S/N ND 
18  SIP S/N ND 
19 Interligação com redes/plataformas externas S/N  
20  Do mesmo fabricante S/N S 
21  De fabricantes distintos S/N S 
22  Na LAN (Intranet) S/N N 
23  Na WAN (Internet) S/N S 
24 Nível de conhecimento recomendado para os utilizadores  (Alto / Médio / Baixo) A/M/B  
 Idioma do interface   
25  Só numa língua S/N S 
26  Várias línguas, excluindo o português S/N  
27  Várias línguas, incluindo português S/N  
 Dispõe das seguintes funcionalidades para o Tutor   
28  Áudio - Áudio S/N S 
29  Video - Vídeo S/N S 
30 Virtual Board for presenting - Quadro virtual p/ apresentação S/N S 
31 O quadro permite a animação dentro de cada slide  S/N S 
32 Virtual Board for comments - Quadro virtual p/ comentários S/N S 
33 Screen Share - Partilha de ecrã bi-direccional S/N S 
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34 Remote control - bidireccional S/N S 
35 File Share - Partilha de ficheiros S/N S 
36 Chat S/N  
37 Número máximo de participantes por sala #  
38  Número de participantes activos (áudio + vídeo) simultaneamente na sala # 4 
 Dispõe das seguintes funcionalidades para todos os outros participantes   
39  Áudio - Áudio S/N S 
40 Video - Vídeo S/N S 
41 Virtual Board for presenting - Quadro virtual p/ apresentação S/N S 
42 Virtual Board for comments - Quadro virtual p/ comentários S/N S 
43 Screen Share - Partilha de ecrã bi-direccional S/N S 
44 Remote control - bidreccional S/N S 
45 File Share - Partilha de ficheiros S/N S 
46  Chat S/N  
 Que ficheiros recebe directamente sem qualquer conversão   
47  PPT S/N S 
48  Word S/N S 
49  Excel S/N S 
50  PDF  S/N S 
51  Outros (quais?)  Todos por 

partilha 
52 Gravação das sessões S/N  
53  Só pelo tutor S/N S 
54  Por todos os participantes S/N N 
55 A SAV permite o acesso individual a todos os participantes ao uso de áudio, vídeo, sem 

pedir permissão  
S/N N 

51 Que funcionalidades gostaria de salientar que existem nesta SAV que a diferencia de 
outras semelhantes e melhora a sua performance 

 A versão 
gratuita permite 
que qualquer 
pessoa crie a sua 
sala virtual 

51.1    
51.2    
51.3    
    

 

Responsável pela informação: Filipe Carrera   
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Aspecto da sala em ecrã de computador 

 

 

Figura 98 - Aspecto da sala Dim Dim 

Sala Dim Dim: audio, video, tutor, pantalla y chat 

 

Transcrição de informação técnica e comentários dos participantes em 

debates e entrevistas  

 Apresentação da sala virtual DimDim 

Por: Filipa Carrera 

  

Filipe Carrera 

Professor da 
Universidade Técnica 
de Lisboa 

- ISEG 

 

 

Primeiro que tudo, gostava de dizer que DimDim é uma “open” 
plataforma e vou-vos falar na qualidade de utilizador desta 
plataforma. 

Pode portanto ser usada livremente até 20 pessoas, e poderia 
dizer que uma parte importante das necessidades de ensino à 
distância podem ser solucionadas com esta plataforma. 
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Tem algumas limitações, em termos de velocidade de 
sincronização de imagem, assim como o som, apresenta por 
vezes um desfasamento grande, o que é negativo sob o ponto 
de vista da comunicação didáctica o que torna as coisas difíceis, 
mas noutras vezes funciona aceitavelmente. 

Em termos de comunicação síncrona, além do áudio e vídeo do 
apresentador, dispõe de chat para todos os participantes. 

Há uma limitação em termos de áudio, na medida em que só 
podem falar simultaneamente 3 participantes e o vídeo está 
limitado ao apresentador. 

A aplicação dispõe de ecrã para apresentação de diapositivos, e 
partilha de ecrã e passar as funções de apresentador a outro 
participante. 

As sessões podem ser gravadas, mas só parcialmente, isto é, o 
conteúdo e a voz. 

 

António dos Reis Uma questão: 

Educação é um ambiente especial, porque não dispomos da 
mesma disponibilidade de meios financeiros, outras áreas como 
formação profissional. 

Tu como professor universitário e simultaneamente como 
formador profissional, com uma sólida experiência, nacional e 
internacional, podes dizer-nos qual a diferença de trabalhar com 
uma plataforma com as limitações que apontaste e em 
alternativa trabalhar com uma plataforma com performance em 
termos de processamento de áudio, imagem e vídeo, como 
outras que existem no mercado.  

Filipe Carrera 

 

Eu diria que tudo é relativo, como dizia Einstein. 

É melhor ter uma plataforma destas que não ter nenhuma por 
não ter orçamento para isso, ou ainda num estado debutante, 
em que um professor inicia o seu contacto com uma tecnologia 
deste tipo não consegue tirar partido tecnológico de uma 
plataforma que integre ferramentas sofisticadas, mas que não 
consegue usar.  

António dos Reis Será que assim os utilizadores vão-se habituando a usar estas 
ferramentas e depois passarão para outras mais sofisticadas. 

Porém fica uma questão importante: se usares só um “carrinho 
das feiras” será que alguma vez consegues atingir um nível 
profissional, ou quanto demorará para “correres na formula 1”. 

Filipe Carrera Sim de facto é assim. 
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José Azevedo 

Pro-reitor  

Universidade dos Açores 

 

 

Como membro de uma universidade concordo contigo António, 
mas também me agrada a perspectiva do Filipe. 

A curva de aprendizagem tanto dos professores como dos 
alunos, é bastante maior do que pensamos. 

Além dos orçamentos serem curtos. 

Temos que ter em linha de conta que ainda há docentes a usar giz. 

Pelo menos na minha universidade é difícil convencer os 
gestores administrativos a disponibilizar verbas para actividades 
experimentais ou inovadoras onde não vêm de imediato uma 
aplicação expressiva. 

Por isso acabo por ficar colocado numa conclusão muito perto 
da do Filipe. 

 

Conny Ericsson 

Marratech  

 

 

Eu tenho um comentário. 

É bom ter a possibilidade de ter uma plataforma gratuita que se 
possa testar e aprender. 

Mas é muito importante, ter uma aplicação que funcione bem e 
que não seja um elemento desmotivador e que possa inibir a 
passagem a estados seguintes de utilização. 

Por isso é necessário ponderar também os possíveis efeitos 
negativos de se fazerem experiências iniciais com aplicações, 
que possam criar uma ideia errada do potencial destas 
ferramentas. 

“Grátis é uma palavra mágica, mas é necessário que funcione” e bem. 

Educação não é necessariamente um ambiente para amadores e 
para se passar o tempo a fazer experiências.  
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3.2.2.7 - Sala Virtual WIZIQ 

 

Perfil sintético das principais funcionalidades da sala 

 

Tabela 94 - Dados técnicos da sala WIZIQ 

1 Nome comercial da sala de aula virtual 
 

WiZiQ 

   Resposta 
2 A sala é “proprietária”   
 Tipo e custo do licenciamento   
3  À Porta €  
4  À Sala €  
5  Ao Utilizador Registado € Free 

Premium 
($49.95 a year) 

6 Para a utilização desta sala tem de instalar algum software específico   S/N N 
 Funciona nos seguintes ambientes?   
7  Windows S/N S 
8  Linux S/N S 
9  Macintosh S/N S 
 Qual a largura de banda mínima que necessita para a sua utilização em boas condições  any type of 

Internet 
connection 

10  Download kbps  
11  Upload kbps  
 Qual a largura de banda recomendável  a broadband 

Internet 
connection 

12  Download kbps  
13  Upload kbps  
14 As funcionalidades da sala são configuráveis em função da largura de banda do 

utilizador 
S/N N 

15 O formato da sala de aula é configurável em função das necessidades do utilizador S/N N 
 Integração com protocolos   
16  Proprietário S/N  
17  H.323 S/N  
18  SIP S/N  
19 Interligação com redes/plataformas externas S/N Moodle?? 
20  Do mesmo fabricante S/N  
21  De fabricantes distintos S/N  
22  Na LAN (Intranet) S/N  
23  Na WAN (Internet) S/N  
24 Nível de conhecimento recomendado para os utilizadores (Alto / Médio / Baixo) A/M/B B 
 Idioma do interface   
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25  Só numa língua S/N S 
26  Várias línguas, excluindo o português S/N  
27  Várias línguas, incluindo português S/N  
 Dispõe das seguintes funcionalidades para o Tutor   
28  Áudio - Áudio S/N S 
29  Vídeo - Vídeo S/N S 
30 Virtual Board for presenting - Quadro virtual p/ apresentação S/N S 
31 O quadro permite a animação dentro de cada slide  S/N  
32 Virtual Board for comments - Quadro virtual p/ comentários S/N  
33 Screen Share - Partilha de ecrã bi-direccional S/N S (Potentially) 
34 Remote control - bidireccional S/N N 
35 File Share - Partilha de ficheiros S/N N 
36 Chat S/N S 
37 Número máximo de participantes por sala # 200 
38  Número de participantes activos (áudio+ vídeo) simultaneamente na sala # ? 
 Dispõe das seguintes funcionalidades para todos os outros participantes  The Presenter 

gives control or 
grant privilegies 
to attendees 

39  Áudio - Áudio S/N  
40 Vídeo - Vídeo S/N  
41 Virtual Board for presenting - Quadro virtual p/ apresentação S/N  
42 Virtual Board for comments - Quadro virtual p/ comentários S/N  
43 Screen Share - Partilha de ecrã bi-direccional S/N  
44 Remote control - bidreccional S/N  
45 File Share - Partilha de ficheiros S/N  
46  Chat S/N  
 Que ficheiros recebe directamente sem qualquer conversão   
47  PPT S/N S 
48  Word S/N S 
49  Excel S/N S 
50  PDF  S/N S 
51  Outros (quais?)  Flash 
52 Gravação das sessões S/N  
53  Só pelo tutor S/N S 
54  Por todos os participantes S/N S (according 

with Presenter) 
55 A SAV permite o acesso individual a todos os participantes ao uso de áudio, vídeo, sem 

pedir permissão  
S/N N 

51 Que funcionalidades gostaria de salientar que existem nesta SAV que a diferencia de 
outras semelhantes e melhora a sua performance 

 Schedule 
Session 

51.1    
51.2    
51.3    
    

 

Responsável pela informação: Xabier Basogain  
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Aspecto da sala em ecrã de computador 

 

 

Figura 99 - Aspecto da sala WIZIQ 

  

Sala Virtual WiZIQ: Audio, video, pizarra, chat  
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Transcrição de informação técnica e comentários dos participantes em 

debates e entrevistas  

 Apresentação da sala virtual WIZIQ 

Por: Xabier Basogain 

  

Xabier Basogain 

Departamento Multimédia 
da Universidade do País 
Basco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sou professor no departamento d Multimédia da Universidade 
do País Basco, coordeno alguns corsos de pós-graduação e 
doutoramento. 

Vou dar-vos a minha opinião sobre a plataforma WIZIQ, na 
qualidade de utilizador, com um foco em quatro pontos. 

O que é a plataforma, como é a sala de aula virtual, relatar a 
minha experiência e finalmente algumas conclusões. 

Antes de continuar, gostaria de expressar a minha total 
concordância com o ponto de vista expresso por Filipe, bem 
como a generalidade dos pontos de vista apresentados pelos 
restantes participantes, sobre este tipo de aplicações. 

Um aspecto a salientar é que WIZIQ é uma “Web base 
platform”, o que para mim tem vantagens importantes sobre as 
salas “hardware based”. 

Trabalha com qualquer ambiente, Windows, Linux ou Mac. 

Não necessita de instalar previamente qualquer software, e é 
mais que uma mera sala de aula virtual. Permite-nos publicar e 
partilhar conteúdos, gravar e disponibilizar os mesmos de 
imediato. Pode ainda partilhar e estar em contacto com outros 
utilizadores que trabalhem em área cientifica análoga. Por isso 
defendo que WIZIQ, é mais que uma mera sala virtual. 

As funcionalidades disponíveis são semelhantes às restantes 
plataforma,  

Integrando áudio, vídeo e chat como ferramentas de 
comunicação e quadro virtual para correrem apresentações e 
partilha de ecrã. 

Os participantes têm de pedir permissões para usar áudio ou 
vídeo, para participar interactivamente. 

 Apresentação da sala virtual WIZIQ 
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Por: Xabier Basogain 

Xabier Basogain 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a minha experiencia, tenho que dizer que o ano passado 
foi o ano da “Inovação e criatividade no País Basco” e este ano é 
o “Ano europeu da inovação e criatividade” e prometi a mim 
mesmo ser criativo e inovador na minha actividade profissional, 
como professor. 

Acabei por pôr esta questão a mim próprio: “porque não 
introduzir actividades de tutoria online síncrona, no meu 
trabalho regular?” 

Em seguia escolhi o meu curso de “Inteligência artificial e 
realidade aumentada”, que é 100% virtual, suportado numa 
plataforma Moodle. 

Então na primeira aula deste curso, que aliás é a única 
presencial, apresentei esta plataforma e iniciei os estudantes na 
sua utilização. 

Assim não só iniciei os meus alunos como gravei, essa sessão 
para disponibilizar a mesma para aqueles que não puderam 
estar presentes. 

Depois coloquei no Moodle o URL da sala para todos saberem 
onde seriam as próximas tutórias. 

Tive posteriormente uma informação positiva dos meus alunos, 
na medida em que se setiram mais acompanhados, por terem a 
possibilidade de por as suas dúvidas ao professor e terem uma 
orientação efectiva para o seu trabalho. 

Finalmente gostaria de reforçar que, o ambiente é “friendly 
user”, não necessita de instalar qualquer software e os alunos 
conseguiram usá-lo com facilidade. As sessões podem ser 
gravadas para serem disponibilizadas “on demand”. E existe um 
módulo para a integração com Moodle.  

Existe bastante informação disponível, em blogues e outras 
fontes de informação e não menos importante é grátis. 

Porém detectei alguns pontos fracos: 

A partilha de ecrã não funciona em boas condições; 

Existe também um enorme “tempo de resposta” com os 
estudantes quando estes querem interagir neste ambiente. 

Muito obrigado pela vossa atenção 

Dan Linholm  

Wezuport Sweden  

 

Quantos estudantes podem ter acesso à sala simultaneamente? 
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A sala na versão livre comporta até 50 alunos, mas nunca testei 
o seu funcionamento e fiabilidade. 

Mas na versão paga comporta até 500 participante. 
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3.2.2.8 - Sala Virtual VIEW 

Perfil sintético das principais funcionalidades da sala 

Tabela 95 - Dados técnicos da sala VIEW 

1 Nome comercial da sala de aula virtual 
 

VIEW 

   Resposta 
2 A sala é “proprietária”  Sim 
 Tipo e custo do licenciamento  FREE/PLUS/Professional 
3  À Porta €  
4  À Sala € 0/$6,95/$13,95 
5  Ao Utilizador Registado €  
6 Para a utilização desta sala tem de instalar algum software específico   S/N N 
 Funciona nos seguintes ambientes?   
7  Windows S/N S 
8  Linux S/N S 
9  Macintosh S/N S 
 Qual a largura de banda mínima que necessita para a sua utilização em boas 

condições 
  

10  Download kbps 56k 
11  Upload kbps 56k 
 Qual a largura de banda recomendável   
12  Download kbps 512k 
13  Upload kbps 128k 
14 As funcionalidades da sala são configuráveis em função da largura de banda do 

utilizador 
S/N N 

15 O formato da sala de aula é configurável em função das necessidades do 
utilizador 

S/N S 

 Integração com protocolos   
16  Proprietário S/N N 
17  H.323 S/N N 
18  SIP S/N N 
19 Interligação com redes/plataformas externas S/N Existe uma API 
20  Do mesmo fabricante S/N ? 
21  De fabricantes distintos S/N ? 
22  Na LAN (Intranet) S/N ? 
23  Na WAN (Internet) S/N ? 
24 Nível de conhecimento recomendado para os utilizadores  (Alto / Médio / Baixo) A/M/B B 
 Idioma do interface   
25  Só numa língua S/N S 
26  Várias línguas, excluindo o português S/N N 
27  Várias línguas, incluindo português S/N N 
 Dispõe das seguintes funcionalidades para o Tutor   
28  Áudio - Áudio S/N S 
29  Video - Vídeo S/N S 
30 Virtual Board for presenting - Quadro virtual p/ apresentação S/N S 
31 O quadro permite a animação dentro de cada slide  S/N S 
32 Virtual Board for comments - Quadro virtual p/ comentários S/N S 
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33 Screen Share - Partilha de ecrã bi-direccional S/N S 
34 Remote control - bidireccional S/N S 
35 File Share - Partilha de ficheiros S/N S 
36 Chat S/N S 
37 Número máximo de participantes por sala # 45 
38  Número de participantes activos (áudio+ vídeo) simultaneamente na 

sala 

# 20 

 Dispõe das seguintes funcionalidades para todos os outros participantes   
39  Áudio - Áudio S/N S 
40 Vídeo - Vídeo S/N S 
41 Virtual Board for presenting - Quadro virtual p/ apresentação S/N S 
42 Virtual Board for comments - Quadro virtual p/ comentários S/N S 
43 Screen Share - Partilha de ecrã bi-direccional S/N S 
44 Remote control - bidreccional S/N S 
45 File Share - Partilha de ficheiros S/N S 
46  Chat S/N S 
 Que ficheiros recebe directamente sem qualquer conversão   
47  PPT S/N S 
48  Word S/N S 
49  Excel S/N S 
50  PDF  S/N S 
51  Outros (quais?)  SWF,JPG,GIF,PNG, MP3 
52 Gravação das sessões S/N N(a ser implementado) 
53  Só pelo tutor S/N N 
54  Por todos os participantes S/N N 
55 A SAV permite o acesso individual a todos os participantes ao uso de áudio, 

vídeo, sem pedir permissão  
S/N S 

51 Que funcionalidades gostaria de salientar que existem nesta SAV que a 
diferencia de outras semelhantes e melhora a sua performance 

 Relação 
preço/performance 
favorável, facilidade de 
uso e flexibilidade 

51.1    

Responsável pela informação: Herculano Rebordão 

Notas sobre salas virtuais 

 (1) Marratech – A sala Marratech foi descontinuada em 2009, por ter sido vendida à 

Google  

(2) Adobe - Simplicidade de uso e software necessário, apenas browser e Flash 

palyer, que habitualmente já está nas maquinas dos Clientes 

(5)  - Integração multi-plataforma 

(6)   - A versão gratuita permite que qualquer pessoa crie a sua sala virtual 

(7)   - Schedule Session 
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(8)  - Relação preço/performance favorável, facilidade de uso e flexibilidade 
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3.2.3- Método de Análise: CSEM-SAV  

 

CSEM-SAV   

(TOPSIS) 

Costumer Satisfaction Evaluation Model para SAV 

 

Adaptação do modelo (TOPSIS)  

para avaliação e comparação de salas virtuais 

 

 

Introdução 

O (TOPSIS) – Costumer Satisfaction Evaluation Mmodel é um modelo genérico para 

avaliação da satisfação de um cliente referente à utilização de produtos semelhantes. 

Embora o Modelo seja genérico e a respectiva metodologia de análise exista para vários 

produtos e serviços. 

Para a análise de salas de aula virtuais foi necessário fazer os respectivos 

ajustamentos para a comparação e análise, que passamos a descrever o método seguido e 

cuja denominação passa a ser: “CSEM-SAV – Costumer Satisfaction Evaluation Model para 

SAV”. 

Para o efeito de análise comparativa, entre aspectos gerais e ferramentas disponíveis 

de salas virtuais considerámos 22 critérios, que constam na tabela nº1, para efeitos de 

caracterização, comparação das salas e satisfação do utilizador. 
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Os critérios definidos na tabela 1, encontram-se descritos com uma nomenclatura 

detalhada, com vista a facilitar a caracterização da sua amplitude e abrangência. Assim 

permite-nos identificar o perfil qualitativo de cada uma das aulas avaliadas e estabelecer um 

referencial comparativo.  

Os critérios descritos em baixo começam por ser classificados pelos peritos, de sim 

ou não para efeitos de avaliação e inserção no modelo de análise - tabela nº 1. 

Tabela 1 - Classificação dos Critérios por perito avaliador 

Tópicos de qualidade Para obtenção da pontuação máxima a sala 

virtual deve preencher os requisitos definidos com a 

máxima qualidade.  

Aceitação do 

critério 

Classificação 

de S/N 

1. Flexibilidade Pretende-se que os utilizadores possam dispor 

e usar a sala virtual em qualquer lugar, onde quer que 

estejam apenas com uma ligação Internet e 

computador. 

 

2. Largura de banda necessária O sistema deve poder funcionar com uma 

qualidade aceitável e largura de banda normal de ADSL 

não superior a 200kbps. A necessidade de largura de 

banda para funcionamento ser ajustável em função da 

largura debanda disponível. 

 

3. Controlo de acesso e durante 

a sessão pelo moderador 

O moderador poder controlar a totalidade dos 

acessos à sala, bem como dar permissões de intervir e 

controlar o áudio e o vídeo. Além disso poder pré-

configurar-se permissões de acesso a alunos registados. 

 

4. Preparação da sessão e 

criação de lay-outs 

As sessões poderem ser pré-organizadas 

previamente e criados ambientes específicos e flexíveis 

para cada tema a tratar, em aula, conferência ou 

debate.  

Permitir a flexibilidade e a integração das várias 

janelas dentro de todo o ambiente de ecrã da sala 

virtual. 

 

5. Criação de cenários de fundo 

de sala 

Possibilidade de criação de cenários de fundo 

que permitam melhor ambiente visual quanto ao tema a 

tratar. 
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Ferramentas disponíveis:   

6. Qualidade do Áudio Verificação da qualidade, nível audível e 

controlo do áudio de cada um dos participantes, assim 

como dos vídeo ou áudio “pods” a publicar em dada sala 

virtual.  

 

7. Qualidade do Vídeo dos 

participantes 

Verificar a qualidade visual das imagens de 

vídeo bem como o sincronismo entre o áudio e o vídeo.  

Aqui entende-se ainda a possibilidade de exibir 

ou não simultaneamente a imagem em vídeo de todos 

os participantes. Ter a possibilidade de ter um vídeo 

salientado de maior dimensão para o participante a 

falar em cada momento. 

 

8. Apresentação de diapositivos Ter a possibilidade de passar diapositivos com a 

respectiva animação, de forma semelhante à que possa 

ter na apresentação original. 

 

9. Apresentar vídeos de 

conteúdos 

Poder publicar conteúdos em vídeo integrados 

na sala virtual e no contexto da apresentação que está a 

decorrer. Não apontando para outros ambientes 

exteriores à sala virtual. 

 

10. Partilha de ecrã Possibilidade de fazer partilha de ecrã.  

11. Controlo remoto Possibilidade de fazer controlo remoto.  

12. Partilha de ficheiros Possibilidade de fazer partilha de ficheiros.  

13. Chat geral e personalizado Possibilidade de fazer chat geral e individual.  

14. Quadro para comentários Possibilidade de dispor de quadro para comentários.  

15. Inquérito curto Possibilidade de fazer inquéritos curtos.  

16. Inquérito detalhado Possibilidade de fazer inquéritos detalhados, com 

resultados estatísticos das respostas dadas. 

 

17. Gravação de sessões Possibilidade de fazer gravações das sessões.  

18. Edição da gravação Possibilidade de editar os vídeos gravados e corrigir 

aspectos da gravação. 

 

19. Distribuição e Reprodução da 

gravação 

Possibilidade de disponibilizar a reprodução da gravação 

imediatamente após a sessão. 

 

20. Salas repartidas, existência e 

funcionamento 

Possibilidade de distribuir os participantes de uma 

sessão por várias salas para trabalhos em grupos e 

voltar à mesma sala para debate integrado. 
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21. Que tipos de ficheiros podem 

ser apresentados na sala 

Possibilidade de utilizar vários tipos de ficheiros de 

áudio, vídeo ou de apresentação. 

 

22. Ambiente multimédia em 

geral 

O aspecto geral da sala e o acesso a ficheiros 

multimédia ser feito em ambiente amigável e 

esteticamente agradável. 

 

 

Em seguida a fim de criar factores de ponderação que permitam atribuir uma melhor 

equidade de resultados na integração dos vários critérios, deve ser atribuído um factor de 

ponderação de cada critério entre 0 a 5 em função da satisfação do utilizador em 

conformidade com o perfil descrito.  

Posteriormente, deve ser obtida a média dos factores atribuídos por cada perito e 

por cada critério.  

Este factor deve ser dividido pela classificação máxima possível, isto é igual a 5, 

obtendo-se o factor de ponderação final de cada critério. Sendo este multiplicado pelo valor 

da classificação médio atribuído pelos peritos, obtendo-se o factor de classificação 

ponderado.  

Assim cada sala terá uma classificação, por critério atribuída por especialista e 

respectiva média, tudo ponderado finalmente pelo factor de ponderação de cada critério. 

Tabela 2 - Classificação factor de ponderação por perito avaliador 

 

Tópicos de qualidade Factor de ponderação 
do critério 

Classificação de 1 a 5 

1.  Flexibilidade  

2. Largura de banda necessária  

3. Controlo de acesso e durante a sessão pelo moderador  

4. Preparação da sessão e criação de lay-outs  

5. Criação de cenários de fundo de sala  

6. Ferramentas disponíveis:  

7. Qualidade do Áudio  

8. Qualidade do Vídeo dos participantes  

9. Apresentação de diapositivos  

10. Apresentar vídeos de conteúdos  

11. Partilha de ecrã  
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12. Controlo remoto  

13. Partilha de ficheiros  

14. Chat geral e personalizado  

15. Quadro para comentários  

16. Inquérito curto  

17. Inquérito detalhado  

18. Gravação de sessões  

19. Edição da gravação  

20. Distribuição e Reprodução da gravação  

21. Salas repartidas, existência e funcionamento  

22. Que tipos de ficheiros podem ser apresentados na sala  

23. Ambiente multimédia em geral  

Para minimizar efeitos subjectivos, os repensáveis pela avaliação e classificação de 

cada um dos tópicos, deve conhecer em profundidade o perfil de cada sala em análise. 

Esta obrigatoriedade é ainda maior quando comparamos várias salas 

simultaneamente. 

A cada tópico deve ser atribuído um factor de ponderação relativa, inter-tópicos a 

fim de poder utilizar-se o peso de cada tópico na análise. 

Atribuir um factor de “satisfação do cliente” relativo a cada tópico, em cada uma das 

salas virtuais e análise. 

Finalmente calcula-se o total de pontuação obtida e a percentagem do total da 

pontuação possível para a qualidade máxima. 

 

Para sua implementação prática, devem ser seguidos os seguintes passos: 

1. Identificar as salas virtuais a analisar; 

2. Definir os peritos que iram participar na análise; 
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3. Analisar e validar se os peritos seleccionados reúnem conhecimentos 

suficientes para a validar e classificar as salas virtuais em análise; Caso algum dos peritos 

seleccionados seja considerado sem conhecimentos e experiência suficientes, esta não 

deverá fazer parte do grupo de avaliadores.  

4. Quer o estudo seja para comparar 2 ou mais salas, deve ser definida a sala de 

referência e portanto que servirá de padrão em relação à qual todas devem ser comparadas 

para melhor ou pior. Esta abordagem permite assim integrar especialistas que não dominem 

necessariamente todas as salas em análise. Apenas terão de conhecer bem a sala padrão e 

uma das outras salas em análise. 

5. Validar os critérios com os peritos afim de aceitar os critérios indicados ou se 

deverão ser corrigidos os acrescentados outros - tabela nº 1; 

6. Após validar os critérios, os peritos devem atribuir um coeficiente de 

ponderação entre os vários critérios de análise - tabela nº 2; 

7. Definir uma das salas como a sala padrão e a partir daí todas as outras serão 

classificadas em relação a esta; A sala padrão deve, ser considerada uma das melhores “a 

priori”. Caso seja atribuída a classificação máxima inicial à sala padrão e se venha a 

encontrar outra que reúna melhor perfil num dos critérios, toda classificação anterior deve 

ser revista e reajustada em conformidade. 

8. Se possível deve ser convidado um especialista sobre cada uma das salas 

virtuais para fazer uma exposição, demonstração sobre a mesma e ser preenchida uma ficha 

técnica que consta na tabela 3. Deve em seguida ser objecto de classificação por cada perito 

segundo a tabela nº 4. 

9. Após obtida a classificação dos vários peritos envolvidos na análise, deve ser 

calculada a classificação atribuída por cada perito a cada sala virtual, que resulta da média 

das várias pontuações obtidas segundo a tabela nº 5. 
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Tabela 3 - Ficha com perfil técnico  

Sala de Aula Virtual  

 

  

1 Nome comercial da sala de aula virtual 
 

Nome Aula virtual 

   Dados 
2 A sala é “proprietária” S/N  
 Tipo e custo do licenciamento €  
3  À Porta €  
4  À Sala €  
5  Ao Utilizador Registado €  
6 Para a utilização desta sala tem de instalar algum software específico   S/N  
 Funciona nos seguintes ambientes?   
7  Windows S/N  
8  Linux S/N  
9  Macintosh S/N  
 Qual a largura de banda mínima que necessita para a sua utilização em boas condições   
10  Download kbps  
11  Upload kbps  
 Qual a largura de banda recomendável   
12  Download kbps  
13  Upload kbps  
14 As funcionalidades da sala são configuráveis em função da largura de banda do 

utilizador 
S/N  

15 O formato da sala de aula é configurável em função das necessidades do utilizador S/N  
 Integração com protocolos   
16  Proprietário S/N  
17  H.323 S/N  
18  SIP S/N  
19 Interligação com redes/plataformas externas S/N  
20  Do mesmo fabricante S/N  
21  De fabricantes distintos S/N  
22  Na LAN (Intranet) S/N  
23  Na WAN (Internet) S/N  
24 Nível de conhecimento recomendado para os utilizadores (Alto / Médio / Baixo) A/M/B  
 Idioma do interface   
25  Só numa língua S/N  
26  Várias línguas, excluindo o português S/N  
27  Várias línguas, incluindo português S/N  
 Dispõe das seguintes funcionalidades para o Tutor   
28  Áudio - Áudio S/N  
29  Vídeo - Vídeo S/N  
30 Virtual Board for presenting - Quadro virtual p/ apresentação S/N  
31 O quadro permite a animação dentro de cada slide  S/N  
32 Virtual Board for comments - Quadro virtual p/ comentários S/N  
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33 Screen Shear - Partilha de ecrã bi-direccional S/N  
34 Remote control - bidireccional S/N  
35 File Shear - Partilha de ficheiros S/N  
36 Chat S/N  
37 Número máximo de participantes por sala #  
38  Número de participantes activos (áudio+ vídeo) simultaneamente na sala #  
 Dispõe das seguintes funcionalidades para todos os outros participantes   
39  Áudio - Áudio S/N  
40 Vídeo - Vídeo S/N  
41 Virtual Board for presenting - Quadro virtual p/ apresentação S/N  
42 Virtual Board for comments - Quadro virtual p/ comentários S/N  
43 Screen Share - Partilha de ecrã bi-direccional S/N  
44 Remote control - bidreccional S/N  
45 File Share - Partilha de ficheiros S/N  
46  Chat S/N  
 Que ficheiros recebe directamente sem qualquer conversão   
47  PPT S/N  
48  Word S/N  
49  Excel S/N  
50  PDF  S/N  
51  Outros (quais?)   
52 Gravação das sessões S/N  
53  Só pelo tutor S/N  
54  Por todos os participantes S/N  
55 A SAV permite o acesso individual a todos os participantes ao uso de áudio, vídeo, sem 

pedir permissão  
S/N  

51 Que funcionalidades gostaria de salientar que existem nesta SAV que a diferencia de 
outras semelhantes e melhora a sua performance 

  

51.1    
51.2    
51.3    

    

 

Detalhes técnicos complementares: 

 

 

 

Responsável pela informação:  

 

Data AA/MM/DD 
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Tabela 4 - Ficha de avaliação e classificação de sala de aula virtual  

Nome da Aula virtual: ___________________ 

 

Tópicos de Qualidade Classificação 
de 1 a 5 

1. Flexibilidade  

2. Largura de banda necessária  

3. Controlo de acesso e durante a sessão pelo moderador  

4. Preparação da sessão e criação de lay-outs  

5. Criação de cenários de fundo de sala  

Ferramentas disponíveis:  

6. Qualidade do Áudio  

7. Qualidade do Vídeo dos participantes  

8. Apresentação de diapositivos  

9. Apresentar vídeos de conteúdos  

10. Partilha de ecrã  

11. Controlo remoto  

12. Partilha de ficheiros  

13. Chat geral e personalizado  

14. Quadro para comentários  

15. Inquérito curto  

16. Inquérito detalhado  

17. Gravação de sessões  

18. Edição da gravação  

19. Distribuição e Reprodução da gravação  

20. Salas repartidas, existência e funcionamento  

21. Que tipos de ficheiros podem ser apresentados na sala  

22. Ambiente multimédia em geral  

  

 

Comentários: 
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Imagens de aspectos relevantes da sala  

Avaliador: 

 

Data  

No anexo I encontra-se um exemplo de avaliação da sala virtual KM40. 

 

Pode ainda ser feita uma análise qualitativa comparando cada uma das salas de aulas 

analisadas com a sala padrão. 

Para o efeito pode ser seguido um método idêntico ao apresentado no anexo II, onde 

se compara as salas Adobe Connect Pro e Elluminate. 
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Tabela 5 - Classificação atribuída por cada perito à sala ______ e por critério 

mais respectiva média 

Tópicos de qualidade Avaliaçã
o perito 

1 

Avaliaçã
o perito 

2 

Avaliaçã
o perito 

… 

Avaliaçã
o perito 

n 

Média 
de 

classificaç
ão por 
critério 

Factor 
de 

pondera
ção 

Média 
pondera
da por 
critério 

1. Flexibilidade        

2. Largura de banda 
necessária 

       

3. Controlo de acesso e 
durante a sessão pelo 
moderador 

       

4. Preparação da sessão e 
criação de lay-outs 

       

5. Criação de cenários de 
fundo de sala 

       

Ferramentas disponíveis:        

6. Qualidade do Áudio        

7. Qualidade do Vídeo 
dos participantes 

       

8. Apresentação de 
diapositivos 

       

9. Apresentar vídeos de 
conteúdos 

       

10. Partilha de ecrã        

11. Controlo remoto        

12. Partilha de ficheiros        

13. Chat geral e 
personalizado 

       

14. Quadro para 
comentários 

       

15. Inquérito curto        

16. Inquérito detalhado        

17. Gravação de sessões        

18. Edição da gravação        

19. Distribuição e 
Reprodução da gravação 

       

20. Salas repartidas, 
existência e funcionamento 

       

21. Que tipos de ficheiros 
podem ser apresentados na 
sala 

       

22. Ambiente multimédia 
em geral 

       

        
 

Finalmente vai obter-se uma tabela de classificação média ponderada por critérios 

referentes a cada sala que permite a comparação e obtenção do grau de satisfação relativo 
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do consumidor referente às diferentes salas analisadas e a uma sala hipotética que 

teoricamente obteria a satisfação máxima do consumidor – Tabela nº 6.   

Tabela 6 - Classificação final de satisfação do consumidor por coeficiente de 

avaliação e satisfação relativa global por sala virtual  

Tópicos de qualidade  Média 
Sala A 

 Média 
Sala B 

 Média 
Sala … 

 Média 
 Sala N 

 Observações 

1. Flexibilidade      

2. Largura de banda necessária      

3. Controlo de acesso e durante a 
sessão pelo moderador 

     

4. Preparação da sessão e criação de 
lay-outs 

     

5. Criação de cenários de fundo de sala      

Ferramentas disponíveis:      

6. Qualidade do Áudio      

7. Qualidade do Vídeo dos participantes      

8. Apresentação de diapositivos      

9. Apresentar vídeos de conteúdos      

10. Partilha de ecrã      

11. Controlo remoto      

12. Partilha de ficheiros      

13. Chat geral e personalizado      

14. Quadro para comentários      

15. Inquérito curto      

16. Inquérito detalhado      

17. Gravação de sessões      

18. Edição da gravação      

19. Distribuição e Reprodução da 
gravação 

     

20. Salas repartidas, existência e 
funcionamento 

     

21. Que tipos de ficheiros podem ser 
apresentados na sala 

     

22. Ambiente multimédia em geral      

Pontuação total obtida      

% de satisfação por sala em relação ao 
absoluto  
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Relatório final 

 

Após concluída a análise de todas as salas que fazem parte do projecto de 

comparação e preenchidos os passos 1 a 9 anteriormente referidos, procede-se à feitura do 

relatório final onde deve constar: 

1. Identificação dos peritos que participaram no projecto; 

2. Listagem e Identificação técnica das salas analisadas e comentários complementares; 

(Tabela 3) 

3. Quadro final comparativo das salas analisadas (Tabela 6); 

4. As restantes tabelas poderão ainda constar como anexo ao relatório. 
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CAPÍTULO 4  

 Síntese de Resultados e Conclusões 
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Neste capítulo vamos apresentar uma síntese de resultados obtidos ao longo dos 

vários estudos realizados e as conclusões, face aos objectivos que apresentámos, seguindo-

se um detalhe das conclusões dos diferentes estudos e um conjunto de recomendações para 

novos projectos de investigação. 

4.1 - A evolução tecnológica e aceleração do processo (Objectivo 01) 

Objectivo 01 – Analisar sinteticamente da evolução tecnológica verificada no campo das 

ciências da educação com respectivas consequências no perfil social e comportamento dos 

estudantes, bem como os seus efeitos no processo de ensino e aprendizagem, com destaque 

para as salas de aula virtuais.  

Da análise que fizemos ficou evidente que a enorme evolução tecnológica, verificada 

de forma muito acelerada, praticamente a partir da segunda metade do século XX, como a 

revolução electrónica, a revolução multimédia, a revolução do software e a revolução dos 

processos de comunicação, nos conduziram à sociedade do conhecimento e da informação. 

Além disso, uma enorme aceleração no factor de mudança, no aparecimento de 

novas tecnologias e metodologias em conformidade em todas as áreas científicas e em 

particular nas ciências da educação. 

Mas principalmente, alteração no perfil comportamental dos nossos estudantes. 

4.2 - A evolução do perfil do estudante 

Ao tornar-se claro que os alunos têm diferentes estilos de aprendizagem e que estes 

variam não só em função do individuo como, do momento do ciclo de aprendizagem e do 

contexto onde se encontram inseridos com os estudos de Gardnner e Flaminng na década 

de 80. 

No século XXI, ficou muito evidente que os nossos alunos se tornaram, “digital 

learners”, “multi mudal leaners” e “Web dependentes”, com uma tendência muito maior 

para a compreensão de mensagens narradas e privilegiando o recurso a conteúdos 
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multimédia, assim como para uma aprendizagem superficial (Prensky, M. 2001, Digital 

Natives, digital migrants; Institute of social resurch; Kaiser Family fundation 2003). 

Além disso, o factor de mudança faz com que hoje a aprendizagem ao longo da vida 

se tenha tornado uma necessidade e uma forma de estar, com enorme recurso cada vez 

maior ao ensino online nas últimas décadas. 

O que nos leva pensar em novos formatos de comunicar com os nossos alunos e de 

distribuir conteúdos. 

4.3 - A evolução do e-learning  

O e-learning surge no contexto da evolução do ensino à distância. Tendo o ensino à 

distância surgido em meados do século XIX, assume várias gerações durante o século XX. 

1ª Geração - 1840 – 1970  

Cursos por correspondência 

2ª Geração - 1970-1980 - Universidades abertas 

3ª Geração - 1980 – 1990 - Cassetes de vídeo, Tele-escola 

4ª Geração – a partir de 1990 - Ensino online/ E-learning – ambientes de 

aprendizagem virtual. 

Onde o conceito de e-learning passa por um conjunto de metamorfoses, não só na 

forma, como no seu conteúdo: 

Computer based learning; Distributed learning; Distance learning; Web based 

learning; Online learning; Internet based learning; b- learning; 

A evolução tecnológica e metodológica, verificada já no século XXI, veio permitir-nos 

caracterizar três gerações de e-learning. 

E-learning 1.0 - Quando em 2000 se falava de ensino online, estávamos de certeza a 

falar de ensino à distância e actividades unidireccionais assíncronas;  
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Numa tentativa de ultrapassar a falta de resposta qualitativa do ensino online, 

aparece o conceito de b-learning, equivalente a ensino misto, presencial e à distância. 

E-learning 2.0 - Em 2004 quando falávamos de ensino online, estávamos a falar de b-

learning, Interactividade assíncrona, aluno conteúdo e actividades bi-direccionais, fóruns, 

chats e integração de conteúdos multimédia. 

E-learning 3.0 - Reis (2008) ao relacionar as correntes “conectivistas”, as redes 

sociais, a mobilidade  e com a interactividade síncrona, somos levados a concluir que, hoje 

quando falamos de ensino online tanto podemos estar a falar de apoio ao ensino presencial, 

como apoio ao ensino à distância. 

O próprio conceito de b-learning evolui para um misto de ensino, assíncrono 

suportado em plataformas de ensino LMS, (Moodle, BlackBoard e outras) para um ensino 

síncrono, que pode ser presencial ou virtual. 

Tudo, fortemente suportado em multimédia, actividades em ambiente Web e 

interactividade ao nível dos conteúdos, de tutoria online apoiada em salas de aula virtuais, 

bem como, outras actividades pedagógicas desenvolvidas bi- direccionalmente, assim como 

avaliação formativa  

Um aspecto que vale a pena salientar, é que as ferramentas e as técnicas usadas nas 

várias gerações não são mutuamente exclusivas, antes pelo contrário integram e incluem os 

conhecimentos adquiridos nas gerações anteriores, isto é, são métodos e técnicas 

complementares e enriquecedoras. 

Principalmente, questionando-se muito mais que as tecnologias, integram-se novas 

metodologias e novas competências para enquadrarem o processo pedagógico. 

4.4 - Sobre a importância das salas de aula virtuais síncronas  

Este é o tema central do trabalho de tese que realizámos. A investigação foi 

desenvolvida para responder aos objectivos formulados, para análise de salas virtuais, e que 

são os seguintes: 
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01 – Conhecer de entre as salas de aula virtuais disponíveis, suportadas em 

hardware e software, as que melhor servem o processo de aprendizagem tanto para alunos 

como para professores. Igualmente comparar sobre o ponto de vista tecnológico e 

didáctico, aulas virtuais mais representativas e disponíveis no mercado. 

02 – Descrever as ferramentas desejáveis e indispensáveis a um bom 

funcionamento das salas de aulas virtuais, segundo o ponto de vista pedagógico.  

03 – Análisar aspectos gerais e específicos sobre o funcionamento de salas de aula 

virtuais e sua utilização numa perspectiva pedagógica, com um foco na tutoria online;  

04 – Análisar resultados obtidos em ensino não presencial, com referências de boas 

práticas em termos tecnológicos e métodos a usar. Para o efeito realizámos um inquérito 

online que tratámos detalhadamente em capítulo anterior. Complementarmente, 

realizámos debates e entrevistas com especialistas neste tema, assim como professores e 

alunos de cursos que ministrámos. 

 

Fizemos ainda uma análise comparativa dos diferentes tipos de sala de aula e das 

salas de aula mais relevantes, disponíveis no mercado, referidas no inquérito que 

realizámos. 

 

4.5 - Síntese de Resultados e Conclusões sobre o uso de salas virtuais 

4.5.1 - Sobre o estudo 1 - instrumento de análise 1 

 

4.5.1.1 – Resultados e Conclusões sobre o perfil dos inquiridos  

Os resultados quantitativos do inquérito online realizado, apontam para uma 

participação de 40% femininos e 60% masculinos 
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Figura 100 – Distribuição de participantes por género  

Do total de respostas obtidas, Portugueses representam cerca de 70% e os 

Brasileiros, 10,2%. Os participantes de língua espanhola, de Espanha e América Latina, 

donde destacamos Espanha, México, Argentina, Perú e Porto Rico, correspondendo a um 

total de 12%. Quer dizer que entre participantes de língua Portuguesa e Espanhola temos 

mais que 90% dos participantes. 

Cerca de 95% dos participantes tinham experiência como formador ou como 

formando. 

Dos participantes que responderam ao questionário somente 54,8% tinham 

participado em cursos à distância como formadores e 77,9% como formandos. 

A participação dos formadores (62,9%) é maior em cursos de grande e média 

duração superior a 50 horas.  

25% dos formandos, têm uma experiência em cursos de curta duração (menor que 

25 horas) e 58% em cursos de média ou longa duração superior que 50 horas. 

44,7% têm uma experiência como docentes de mais de 20 anos e 25,5% entre 10 e 

20 anos. Quer dzer que mais de 70,2% dos participantes são docentes com maturidade 

superior a 10 anos de trabalho.   
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Figura 101 – Participantes por níveis de instrução 

74% Têm um grau académico superior a licenciatura. Quer dizer que são titulares de 

pós-gradações, mestrados ou doutoramentos.  

A sua actividade profissional centra-se em níveis superiores de ensino, quer dizer em 

ensino universitário, formação profissional, num total de 88%. 

4.5.1.2 – Síntese de Resultados e Conclusões Sobre tutoria online  

A experiência dos participantes no inquérito sobre tutoria online, tanto como 

estudantes como tutores é praticamente 50/50, isto é, 50,5% e 49,5%. 
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Figura 102 - Experiência em tutoria online como tutor 

No entanto a experiência da utilização de tutoria online, dos que participaram na 

situação de alunos é quase três quartos, isto é, respectivamente 73,4% com experiência, 

contra 26,6% sem experiência.   

 

Figura 103 - Experiência em tutoria online como aluno 

A maioria expressiva de 86,6% dos estudantes considera imprescindível a utilização 

de tutoria online para a melhoria da qualidade do ensino à distância. 

 

Figura 104 - Importância de tutoria online em ensino à distância 
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Por outro lado 65,6% dos inquiridos considera que as actividades assíncronas (como 

wiki, foruns, trabalhos e outros integrados na plataforma) não são suficientes para uma 

adequada tutoria online.  

Relativamente à utilização de técnicas de tutoria referida na tabela seguinte, 

verificamos a opinião da importância relativa das ferramentas, expressa pelos inquiridos em 

termos percentuais.  

Tabela 96 – Conclusões - Relativamente à utilização de técnicas de tutoria 

 

Actividades assíncronas (como wiki, Foruns, trabalhos 
o outros, integrados na plataforma) tutoria online 

84,0% 

Fórum como ferramenta pedagógica. 84,0% 
Actividades síncronas  82,0% 
Trabalho em grupo em ensino à distância 80,0% 
Chat como actividade síncrona 76,0% 
Partilha de ecrã como actividade síncrona 76,0% 
Actividade síncrona de “vídeo-difusão” 76,0% 

 

Mais de 80% dos inquiridos entendem que as vídeo-difusões deveriam estar 

complementadas com Chat.  
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Figura 105 - Importância relativa das ferramentas das aulas virtuais 

 

 

4.5.1.3 – Síntese de resultados e conclusões sobre aulas virtuais  

O tipo de sala virtual utilizada pelos inquiridos, é predominantemente do tipo, com 

base em PC (73,7%) contra a utilização de equipamentos pesados de vídeo-conferência de 

35,6%. 

 

Figura 106 - Tipos de salas virtuais utilizadas Baseadas em PC ou Hardware 

Quando avaliado o tipo de sala virtual utilizado, sob o ponto de vista da mobilidade, 

funcionalidade e interactividade entre formador e formando, os inquiridos atribuíram maior 

importância aos sistemas baseados na utilização d PC.  

Relativo à utilização de salas virtuais pela primeira vez com ou sem suporte temos:  

Sobre o uso de salas virtuais baseadas em PC, ou o uso salas virtuais baseadas em 

hardware pesado temos: 
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Figura 107 – Conseguiu utilizar sozinha uma aula virtual baseada em PC pela primeira vez 

 

 

Figura 108 - Conseguiu usar sozinho uma sala virtual baseada em Hardware pela primeira vez 

Sob o ponto de vista de necessidade de suporte para funcionamento regular, temos: 
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Figura 109 - Necessidade de suporte para usar salas virtuais baseadas em PC e HW 

As necessidades de suporte em salas baseadas em PC e baseadas em HW são 

substancialmente diferentes, podemos dizer que são quase o complemento aritmético uma 

da outra. Enquanto 30,6% dos inquiridos expressaram necessidades de suporte para o 

funcionamento regular numa sala baseada em PC, os utilizadores de salas baseadas em HW 

dizem ter necessidade de apoio em 63,2% dos casos.   

O quer dizer que os utilizadores de salas baseada em PC têm mais autonomia no seu 

funcionamento regular.  

Quanto a utilizar, áudio, vídeo, quadro virtual para apresentações, quadro para 

comentários, partilha de ecrã e chat como ferramentas imprescindíveis ou não, foi atribuída 

pelos inquiridos uma classificação de 0 a 3, quanto à sua importância, as conclusões são as 

seguintes: 
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 Todas as ferramentas foram consideradas importantes tendo sido atribuídos 

valores de interesse entre 2,5 e 3. Evidenciando-se o áudio em primeiro lugar 

como imprescindível; 

 75,6% Consideram que o acesso ao áudio, vídeo e chat deve ser controlado 

pelo tutor; 

 A utilização do chat é considerada por 77,4% dos tutores como um elemento 

facilitador para complemento dos trabalhos. 

Às diferentes actividades desenvolvidas nas salas virtuais, foram atribuídas 

pontuações entre 0 e 5, em função da sua importância e os resultados obtidos foram os 

seguintes:   
Tabela 97 - Importância das seguintes actividades no funcionamento das SV 

Actividade 1 - 5 % 

Debates interactivos. 4,3 86% 

Apresentação de conteúdos  4.,3 86% 

Actividades de tutoria. 4,2 84% 

Apresentação de trabalhos. 4,0 80% 

Esclarecimento de dúvidas 4,0 80% 

A flexibilidade é considerada como um elemento de grande importância e para a sua 

avaliação foi atribuída uma classificação entre 1 e 5. Os resultados obtidos foram os 

seguintes:  
Tabela 98 - Importância da flexibilidade nos instrumentos de ensino à distância 

Um estudante poder assistir a uma aula virtual a partir de 
qualquer lugar 

4,4 

Um tutor poder dar uma aula virtual a partir de qualquer 
lugar, simplesmente utilizando um PC e uma webcam, sem 
qualquer outro equipamento especial  

4,3 

63% dos inquiridos entendem que é absolutamente necessário a utilização de uma 

sala virtual em ensino à distância. 

Dois terços dos inquiridos, isto é, 66,3% dos inquiridos manifestaram que se não 

tivessem limitações hierárquicas, ou orçamentais, em ensino à distância consideravam o uso 

de uma sala virtual como imprescindível.  

O impacto do uso de uma sala virtual sobre os resultados, em ensino à distância foi 

expresso segundo uma escala de 1 a 5 e os resultados estão expressos no quadro seguinte.  

 
Tabela 99 - Impacto sobre resultados 
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Impacto sobre: 1 a 5 

Na melhoria do processo de ensino à distância 4,1 

Na melhoria do processo de reflexão dos alunos 3,9 

Na melhoria dos resultados finais  4,0 

 

Referente ao tipo de actividades que se podem realizar numa sala de aulas presencial 

e quanto à sua possibilidade de se poderem igualmente realizar em sala virtual, colocamos a 

questão de duas formas diferentes com vista a uma comparação cruzada e respectiva 

validação das respostas obtidas. 

 

 

Figura 110 - Pode fazer-se o mesmo numa sala presencial ou virtual? 

 

Figura 111 – Dificuldade em substituir uma aula presencial por uma virtual 
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As questões colocadas e respectivas respostas foram:  

Tabela 100 – Cruzamento das respostas obtidas através das duas abordagens diferentes 

 37 – Pode fazer-se o mesmo 
numa sala presencial ou virtual? 

38 – Dificuldade em substituir una 
sala presencial por uma virtual  

37 38 

A Todas 15,2% Fácil  17,5% 15,2% 17,5% 

B Muitas 70,7% Sem dificuldade 36,3% 70,7% 66,3% 

C Poucas 9,8% Possível  30,0% 15,1% 

D Nenhuma  4,3% Difícil 6,3% 16,3% 

E Muito difícil 10,0% 

 

Ao fazermos uma análise cruzada entre as respostas dadas às perguntas 37 e 38, 

obtemos: 

Pode fazer-se o mesmo numa sala 
presencial ou virtual, ou substituir 
una sala presencial por uma virtual 

Pergunta 37 
 

Pergunta 38 Diferença 
37-38 

Todas ou fácil 15,2% 17,5% -2,3% 

Possível, muitas ou sem dificuldade 70,7% 66,3% +3,4% 

Difícil, poucas ou nenhumas 15,1% 16,3% -1,2% 
Figura 112 – Análise cruzada das respostas dadas às perguntas 37 e 38  

Constatamos que existe um alinhamento entre as duas respostas de forma a que a 

variância verificada não diverge mais que 3,5 pontos percentuais, o que corrresponde a uma 

validação das mesmas. 

4.5.2 – Síntese de resultados e Conclusões estudo 1 – Instrumentos 1 e 2  

4.5.2.1 – Nota introdutória 

Os resultados e conclusões que passamos a apresentar reflectem essencialmente os 

aspectos gerais da investigação desenvolvida que foram:  

4.5.2.5 Sobre a caracterização e importância das salas de aula virtuais, como 

instrumentos síncronos de ensino não presencial e de tutória online;  

4.5.2.6 Sobre a caracterização, funcionalidades e perfis de funcionamento das salas 

de aula virtuais;  

4.5.2.7 Avaliação da experiência dos vários participantes nos debates, 

recomendações de boas práticas e sugestões para o seu uso. 
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Gostaríamos de começar por recomendar uma leitura completa dos resultados e 

comentários feitos pelos diferentes especialistas nos debates, que estão apresentados na 

íntegra anteriormente, bem como os vídeo, que estão disponíveis nos endereços referidos, o 

que se justifica pela qualidade das respectivas intervenções.  

Os relatos e extractos da análise qualitativa que apresentamos aqui, visam evidenciar 

aspectos mais relevantes dos vários contributos, que permitem uma análise cruzada com os 

resultados quantitativos do inquérito online, que exibe a análise quantitativa sobre este 

tema. Integrámos as conclusões da análise quantitativa com as da análise qualitativa, na 

medida em que desta forma se conseguem observar com mais clareza as conclusões 

relativas a cada um dos tópicos que foram objecto de investigação. 

Procurámos ainda, complementar cada um dos tópicos abordados com comentários 

resultantes da nossa análise, prática pedagógica e didáctica efectiva durante mais de 30 

anos de experiência em ensino superior e formação profissional, na área das ciências 

económicas e ciências da educação.  

A síntese dos resultados e conclusoes são apresentadas pela ordem dos temas 

abordados, conforme passamos a detalhar.  

 

4.5.2.2 - Síntese de Resultados sobre as SAV – Salas de Aula virtuais 

 

Resultados sobre o tipo de salas de aula virtual utilizadas  

Os contributos dos vários especialistas foram os seguintes (24): 

Dado o interesse e a riqueza de todas as opiniões expressas recomenda-se a leitura 

global dos resultados apresentados no capítulo anterior, mas para evitar repetições, vamos 

colocar neste capítulo apenas uma sítese das mesmas. 

Norbert Pacheler – Instituto de Educação da Universidade de Londres  

… “Do meu ponto de vista as tecnologias móveis (baseadas em PC) são muito 

superiores às baseadas em equipamento pesado. Porque as soluções baseadas em PC, além 

                                                 

24
 As citações são transcritas na língua em que foram proferidas, quando o foram em português ou 

espanhol. Os comentários feitos em Inglês foram traduzidos para português. 
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de serem mais flexíveis, são portáteis, necessitam de menor largura de banda e são 

utilizáveis onde quer que se esteja, o que permite servir melhor as necessidades dos alunos. 

Esta é a direcção em que eu próprio tenho orientado a nossa mudança pessoal e 

institucional. 

Para mim não seria possível estar envolvido nos projectos em que estou, se tivesse 

de fazer tudo do meu gabinete, por tanto se tivesse que me deslocar sempre ao meu 

gabinete, cada vez que tenho que participar numa vídeo-conferência.” … 

David Richardson - Linnaeus University – Kalmar - Suécia 

… “Diria que sem uma sala de aula virtual é impraticável fazer uma tutoria online com 

sucesso na óptica do aluno e da aprendizagem… 

Mas há que estar muito atentos, pois na minha universidade 81% (2008-2009) dos 

inscritos, optaram por tirar as suas licenciaturas em formato de ensino à distância.  

Ou os professores se preparam ou os alunos procuram outras universidades e os 

professores perdem os seus empregos.”… 

Acrescente-se em contacto posterior com David Richardson, este nos informou que 

no ano lectivo de 2010-2011, a percentagem de alunos que optou por ensino à distância, na 

sua universidade foi de 84%.  

Victor Heredia – Instituto de e-Learning – California - USA 

…” Empezamos en 1996 con audio-chat, y distintos tipos de aulas.  

En esto momento hay mucha discusión relativa a el uso del video, relacionado con la 

dificultad de utilización al algunos países por dificultades de ancho de banda y por otra parte 

algunos argumentan que el video puede ser un distractor.” … 

Manuel Benito – Unniversidade do País Basco 

… “Uno de los aspectos más relevantes de la enseñanza a distancia es una inmensa 

solidad de sus participantes. Una de las cuestiones fundamentales esta en encontrar una 

solución para responder y minorar a esto asolamiento.   

La tecnología nos está ofertando recursos como estamos utilizando oye que integra 

el video, amillarando el relacionamiento, en relación a procesos más tradicionales más o 

menos asíncronos.  
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Pero para mí el verdadero “qué” dela cuestione es que uso vamos a hacer de estos 

recursos. Bordier dice que tenemos a tendencia a reproducir los modelos que conocemos. 

En el campo de la enseñanza virtual, estamos reproduciendo muchos de los modelos 

tradicionales originarios de la enseñanza presencial. Yo creo que esa reproducción ni 

siempre es buena, porque los modelos no son muy eficientes.  

Podría decir que la introducción de la tecnología y de los recurso tecnológicos, es de 

facto una oportunidad para re pensar que hacemos y como lo hacemos.  

Opinamos que la introducción de recursos tecnológicos resulta en una oportunidad 

de implementar modelos formativos diferentes.”… 

José Azevedo – Uçniversidade dos Açores 

… “Nós usamos o que se chama “hardware based” vídeo-conferência, em cursos de 

mestrado. São ambientes formais em salas próprias, com os professores numa sala e os 

estudantes noutras. 

Também experimentámos sala de aulas virtuais baseadas em software e 

computador. Estas são muito mais flexíveis, o que quer dizer que os alunos não têm de se 

dirigir previamente a uma sala específica para assistir à aula. Isto para nós é importante, na 

medida em que temos nove ilhas separadas por mar.  

A única forma de integrar o grupo de pessoas que se encontram separados e sem 

acesso a este tipo de salas de vídeo-conferência com base e equipamento, é recorrer a 

sistemas baseados em software e computador. 

Do meu ponto de vista, se a minha universidade quiser dar uma resposta efectiva às 

necessidades desta região terá de evoluir do sistema que é dominante actualmente (vídeo-

conferência baseada em HW) para um sistema de vídeo-conferência baseado em software e 

computadores.”… 

Paulo Pinto – Universidade Lusiada  

… “Se quisermos comparar ambos os sistemas, podemos dizer: 

Quando usamos sala virtual baseada em equipamento pesado, temos muito mais 

qualidade. Usamos portanto principalmente para encontros de professores, júris de 

mestrados ou doutoramentos. Têm excelente qualidade de áudio e vídeo, porém se querem 

mostrar transparências ou partilhar documentos, não tem ferramentas à sua disposição, 

para o efeito. Além disso são muito dispendiosos.  
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Nos sistemas baseados em PC podemos sacrificar alguma qualidade a favor da 

mobilidade. Basta usar os nossos portáteis com um micro, auscultadores e uma webcam, 

num ambiente de ADSL normal e funciona perfeitamente. 

Sob o ponto de vista das necessidades de suporte, não há dúvida que é necessário 

maior suporte com equipaments pesados.”… 

George Siemens - Universidade de Athabasca, Canadá 

… “Usei ambas, com bons resultados mas em diferentes contextos, mas 

pessoalmente prefiro a baseada em PC.  

Perfiro pela flexibilidade, normalmente dispõe de mais ferramenta é mais interactiva 

e domino melhor todo o processo da sessão.”… 

Tipo de Sala Virtual utilizado  

PC / Hardware 

Hardware 

PC

 

Figura 113 - Resposta ao inquérito - Tipo de sala virtual usada  

As salas que foram reveladas serem mais utilizadas pelos inquiridos foram as 

seguintes: 

Tabela 101 - Salas virtuais mais utilizadas pelos inquiridos 

 

Resposta Média Total 

Marratech   24,8% 24,8% 

Elluminate   22,9% 22,9% 

Adobe Connect   14,3% 14,3% 

Open meetings   14,3% 14,3% 

Livelearn   10,5% 10,5% 

WiZiQ   3,9% 3,8% 

Dim Dim   3,8% 3,8% 
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Saba   1,9% 1,9% 

Other         3,8% 3,8% 

 

Consideramos que estes dados se encontram hoje desactualizados, na medida que a 

tecnologia da sala Marratech foi vendida à Google em 2009 e descontinuada. 

A generalidade dos utilizadores de Marratech como os países nórdicos e centro da 

Europa (Holanda e Bélgica) estão hoje a usar regularmente Adobe Connect. 

 

Síntese de resultados sobre a necessidade de assistência técnica para a 

instalação e funcionamento, salas virtuais baseadas em computador e baseadas em 

equipamento pesado.  

David Richardson   

… “Comecemos pela interactividade. Eu diria que o equipamento pesado tornou-se 

um “Dino equipamento” portanto desactualizado neste aspecto.  

Como sabes, podemos aceder a uma sessão virtual até com um telefone móvel. 

De facto a tendência da nossa sociedade é no sentido da utilização de todos estes 

sistemas de forma flexível. De novo posso dar um exemplo, da minha experiência pessoal, o 

que tenho verificado é que o equipamento pesado se destina mais a acções de “talk”. Tenho 

visto dezenas de colegas que se dirigem aos estúdios onde esses equipamentos se 

encontram instalados, cheios de “papéis na mão” etc., etc. e usarem o quadro sem fazerem 

nada mais que “debitar” o que fariam numa sala presencial há 50 anos, sem qualquer 

interactividade ou evolução metodológica. 

Numa sala virtual baseada em PC, o professor é quase forçado a melhorar os seus 

métodos para que tudo funcione bem, recorre a outros métodos e a novas abordagens. 

Tudo aparece com grande clareza visual no quadro sem qualquer dificuldade ou problema. 

Mas ainda se pensar na quantidade de interactividade que é possível ter num sistema tipo 

Adobe Connect, ou semelhante, comparado com um estúdio convencional, há uma 

diferença enorme. Hoje podemos ter, áudio e vídeo de grande qualidade, quadro para 

passar diapositivos, com a necessária animação. Colocar questões com resposta e 

tratamento estatístico imediato etc. etc. Mas mais importante, ainda podemos ter a 

resposta de cada estudante de imediato e em tempo real.” … 

José Azevedo 
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... “Todos assumimos que os nossos estudantes, estão aptos a usar todo o tipo de 

software e equipamento e têm uma adequada literacia tecnológica. 

Esse não é o caso, de acordo com a nossa experiência. Tenho estudantes que têm 

dificuldades com o Moodle e têm dificuldades de como instalar uma aplicação relativamente 

simples, para a média. 

Por isso usar uma sala virtual necessita de alguma adaptação. Por outro lado uma 

sala baseada em HW, o aluno não necessita mais que comparecer na sala onde decorre a VC. 

Todo o suporte é dado por terceiros.” … 

Por outro lado as respostas obtidas no inquérito foram as seguintes: 

Classifique (1 menos - a 5, mais mobilidade e funcionalidade) os sistemas de SAV que 

usou, sob o ponto de vista da mobilidade, funcionalidade e interactividade formador / 

formando  
Tabela 102 - Classificação de SAV baseadas em PC versus equipamento pesado face à funcionalidade e 

interactividade 

Salas de aulas virtuais com funcionamento em 

equipamento ligeiro / PC 

3,8 76% 

Salas de aula virtuais suportadas em equipamento 

pesado  

2,8 56%  

Onde as SAV baseadas em PC, representam 76% de satisfação do utilizador face a 

56% de satisfação das suportadas em equipamento pesado. 

Se procurarmos a obter resultados comparativos sob o ponto de vista do suporte 

técnico o tipo de que necessitou para o seu funcionamento regular, após a sua instalação. 

Obtivemos os seguintes resultados (1 mais dependente de suporte técnico a 5 mais 

autónomo). 
 

Tabela 103 - Necessidade de suporte técnico para funcionamento regular 

Salas de aulas virtuais com funcionamento em 

equipamento ligeiro / PC 

3,4 68% 

Salas de aula virtuais suportadas em equipamento 

pesado  

3,1 62% 

Onde aqui também as salas de aula baseadas em equipamento ligeiro igualmente 

apresentam maior opção do utilizador. 
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Se procurarmos analisar a facilidade do utilizador quando constata pela primeira vez 

com o sistema, vamos obter: 

Quando usou uma SAV (de equipamento tipo leve) pela primeira vez conseguiu fazê-

lo sozinho(a)?  

 

Tabela 104 - Uso de salas virtuais baseadas em PC pela primeira vez 
 

Respostas Média em % Total 

Sim    69,4% 59 

Não   30,6% 26 

Total de 
participantes 

 72,6% 85 / 117 

 

Utilización solo de sala PC por la 

primera vez

69,4%

30,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Solo Com apoyo 

 

Figura 114 - Possibilidade de usar uma sala baseada em PC sozinho pela primeira vez 

23. Quando usou uma SAV de equipamento tipo pesado, pela primeira vez conseguiu 

fazê-lo sozinho(a)  

Tabela 105 - Uso de salas virtuais baseadas em Hardware pela primeira vez 

Resposta Média Total 

Sim 36,8% 21 

Não 63,2% 36 

Total de repostas 48,7% 57 / 117 
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Utilización solo de sala HW pesado 

por la primera vez

36,8%

63,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Solo Com apoyo 

 

Figura 115 - Possibilidade de usar uma sala baseada em Hardware sozinho pela primeira vez 

 

 

Síntese de resultados sobre a mobilidade e interactividade do professor e do 

aluno: em salas virtuais baseadas em computador e baseadas em equipamento 

pesado.  

Extratos de resultados obtidos em debates e entrevistas: 

Norbert Pachler – Instituto de Educação da Universidade de Londres 

… “estou totalmente em sintonia com “any time, any place” isso no entanto requer 

criteriosos sistemas de suporte (24x7) e distribuição de conteúdos. 

Não há a menor dúvida que representa um enorme potencial, quando temos alunos 

dispersos pelo mundo. Mas deve ser feito um esforço para assegurar que a dimensão social 

do relacionamento dentro do grupo é efectiva, de forma a garantir o conhecimento 

professor - aluno e aluno – professor, de forma a que a dinâmica pedagógica funcione.” … 

José Azevedo 

… “Nuestra experiencia principal es con salas dedicadas de video conferencia. 

Principalmente por la razón se nosotros sernos una universidad que se encuentra repartida 

por 3 islas. Por eso la utilización de la video conferencia hay revolucionado las clases. Es 

decir que podremos tener estudiantes en una isla con un profesor y tener estudiantes 

simultáneamente en otra isla que se encuentran siguiendo la m misma clase de forma 

interactiva. Esto funciona muy bien. 
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Lo mismo se puede hacer con la aulas virtuales con ordenador. Pero aquí tenemos 

una facilidad más, porque los estudiantes no tienen que se desplazar a una sala, física 

concreta. Pueden estar cada uno en su casa, o ondee les conviene más. 

La única quistión es que además de tener anchura de banda mínima, tienen que 

aprender a usar la sala. En la video conferencia normal solo tienen que entrar en la sala física 

y todo mas es igual a una clase tradicional. 

Dependiendo de las circunstancias una será mejor que la otra. Una más flexible la 

otra más clásica ondee el aluno no tiene que hacer nadie, sub el punto de vista 

tecnológico.”… 

Victor Heredia 

… “Nosotros tenemos hecho más de 2500 sesiones en ordenador. Tenemos tenido 

todos tipos de experiencias. 

La conclusión a que hay llegado es que 80 a 90% del éxito de una sesión depende de 

las habilidades del facilitador. 

Se tienes un buen facilitador, mismo con una aula con muchas limitaciones, tu vas a 

poder generar una grande cantidad de riqueza y dinámica en el grupo.”… 

José Azevedo - Pró-reitor da Universidade dos Açores 

… “Temos investido em sistemas de vídeo-conferência suportados por equipamentos 

tradicionais (Hardware based Video conference). 

Temos vários equipamentos nos vários “campus” nas principais ilhas deste 

arquipélago. 

Temos tido problemas que podemos catalogar como o lado positivo e o lado negativo 

do equipamento. 

O que quero dizer é que, por um lado:  

Os professores não sabem usar o equipamento. Porém também não necessitam de o 

saber, por isso para dar uma aula apenas têm que chegar ao auditório e dar uma aula 

exactamente igual ao que fariam se dessem uma aula tradicional; 

Mas também existe um lado negativo, que resulta de precisarem sempre de uma 

equipe de suporte para dar cada aula. Isto quer dizer que se a equipa de apoio não estiver 

disponível, não pode haver aula. Além de outro aspecto, que consiste no facto de este tipo 
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de sessões se fazer de uma máquina para outra, com todas as limitações de falta de 

flexibilidade, não se podendo chegar a alunos em zonas remotas e ter de haver sempre uma 

deslocação do professor ao estúdio ou auditório onde os equipamentos se encontram 

instalados.  

Em alternativa, ao usar uma sala virtual, tipo Adobe, Marratech, Elluminate ou outra, 

de facto os professores necessitam além de aprender a como usar a plataforma, também 

terão de aprender a preparar as suas aulas num novo ambiente, recorrendo a novas 

metodologias ajustadas a um contexto de ensino à distância e isto não acontece. 

Usar salas virtuais baseadas em software, é de facto substancialmente diferente de 

usar uma mera sala de vídeo-conferência, que não passa de uma classe tradicional com 

recurso a meios tecnológicos.”… 

Filipe Carrera - ISEG – Universidade Técnica de Lisboa 

… “Julgo que este aspecto é muito importante, até diria que a componente mais fácil 

será aprender a funcionar com o equipamento, a parte mais difícil é mudar a atitude dos 

professores e a forma de darem as suas aulas, com recurso a novas metodologias. 

O professor não pode ser mais um mero facilitador de conteúdos científicos, tem de 

ser muito mais um catalisador de processos, um motivador dos seus alunos, acelerador de 

processos. Esta é verdadeiramente a componente difícil de implementar. A informação 

existe hoje em quantidade suficiente ou até em excesso, o difícil está em criar as condições 

pedagogicamente mais adequadas a que os alunos captem a mesma. A mera difusão através 

que um qualquer processo de vídeo-conferência ou não, pouco ou nada acrescenta se os 

alunos não a captarem e isso depende do método e não da tecnologia.”… 

George Siemens - Universidade de Alberta 

… “A mobilidade das salas baseadas em PC é de facto muito superior. A importância 

de poder estar em qualquer parte do mundo e poder continuar a assegurar o apoio aos 

meus alunos, não tem preço. Já tive oportunidade de beneficiar deste tipo de suporte nestas 

circunstâncias e é muito cómodo. Quanto à interactividade depende do tipo de aplicação 

que se está a usar, tanto fixo como móvel. Neste momento há de facto um grande 

investimento por parte de um grande número de instituições, em sistemas baseados em 

hardware pesado que estão a ficar obsoletos a grande velocidade. “ … 

Procurámos ainda analisar a importância da flexibilidade de poder assistir a uma aula 

virtual em qualquer lugar, tanto na óptica do professor como do aluno. 

Os resultados obtidos no inquérito na análise quantitativa foram os seguintes: 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

355 

Ver perguntas e respostas na tabela. 

Classifique por ordem de importância. 1=Nada importante; 5= muito importante  

 Tabela 106- Importância do uso flexível de SAV para aluno e professor 

Um aluno poder ter acesso à aula virtual em qualquer lugar  4,4 

Os formadores poderem dar as suas aulas de qualquer lugar (só com o 

uso do seu PC e webcam) sem terem de estar dependentes de uma sala 

especialmente equipada para o efeito |  

 

4,3 

Síntese de resultados sobre  que ferramentas deve incluir uma sala virtual 

A análise que vamos fazer tem por referencia, que o processo de aprendizagem 

integra fases de trabalho onde o aluno desenvolve uma actividade de aprendizagem 

cognitiva dirigida, e outra uma abordagem construtivista, reflexiva, colaborativa e auto 

aprendizagem, sem o qual não será possível um processo de aprendizagem integral e 

completo. 

Procurou-se com este conjunto de questões, identificar primeiro a importância ou 

não, das actividades síncronas e assíncronas, tema já tratado em ponto anterior. 

Vamos agora tentar identificar a importância de cada uma das várias ferramentas no 

respectivo processo pedagógico no quadro do ensino à distância, de forma a que no seu 

todo estivessem criadas as condições de facilitar um trabalho de aprendizagem integral e 

completo. 

Da análise do inquérito resultaram as seguintes respostas: 

A SAV - sala de aula virtual deve incluir: 1=Dispensável; 2=indiferente; 

3=Imprescindivel  
Tabela 107 - Importância relativa das ferramentas disponíveis 

Ferramentas    
Áudio 2,7 90% 
Vídeo 2,6 87% 
Quadro virtual para apresentação  2,6 87% 
Chat 2,5 83% 

Partilha de ficheiros  2,5 83% 
Quadro virtual para comentários  2,4 80% 
Partilha de ecrã  2,3 77% 
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Figura 116 - Que tipo de ferramentas devem integrar uma sala virtual 

Procurou-se ainda cruzar a análise sobre os mesmos temas recorrendo a uma 

pergunta feita de outra maneira e cujos resultados são os seguintes:  

Foi solicitado que fosse expressa a opinião dos participantes, referente à importância 

relativa de várias abordagens didácticas (em que era pedida a classificação de 1 a 5) e em 

relação ao qual obtivemos as seguintes respostas: 

Classifique os seguintes itens relativamente à sua importância. 

1=Nada importante; 5=Muito importante  
Tabela 108 - Opinião relativa da utilização de diferentes instrumentos didácticos 

Actividades síncronas - SAV - salas de aula virtuais  4,1 82,0% 
Grupos de trabalho no ensino à distância  4,0 80,0% 
Actividade síncrona - Chat  3,8 76,0% 
Actividade síncrona “partilha de ecrã”  3,8 76,0% 
Actividade síncrona vídeo difusão |  3,8 76,0% 

A sala de aula virtual continua a aparecer como elemento dominante, seguida dos 

grupos de trabalho, o chat, a partilha de ecrã e vídeo-difusão. 

No inquérito foi ainda solicitado que fosse emitida opinião sobre os seguintes 

aspectos, quanto às ferramentas disponíveis nas salas virtuais: 
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Tabela 109 - Importância do chat no funcionamento do ensino 

Resposta Média Total  

Um elemento facilitador e complementar dos 

trabalhos / 

  61,5% 72 77,4% 

Um elemento de distracção para o bom 

funcionamento dos trabalhos /  

  13,7% 16 17,2% 

Não afecta os trabalhos /    4,3% 5 5,4% 

Total   79,5% 93  

Nos debates realizados com especialistas foram feitos os seguintes comentários: 

Norbert Pachler – Instituto de Educação da Universidade de Londres 

… “A minha escolha vai no sentido dos interfaces Web. Que integram a possibilidade 

de disponibilizar áudio, slides e outras funcionalidades. Não considero que o vídeo do 

apresentador seja absolutamente necessário, mas o áudio síncrono representa um 

interessante potencial.”…  

Carlos Vaz de Carvalho – ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto 

… “Embora eu ache muito importante a inclusão da aula virtual, pela motivação a 

relação aluno professor e outras, deve ter-se em conta o perfil do aluno que temos pela 

frente. Os alunos querem uma relação muito directa com os conteúdos, o e-Learning deve 

oferecer aquilo que os alunos querem, assim os momentos síncronos em que se obriga o 

aluno a estar presente não são tão importantes. Ao dispor de uma sala virtual é importante 

ter esta hipótese de comunicação sobretudo por áudio. Dispor igualmente da apresentação 

de slides é igualmente importante, pois recria o processo de comunicação a que estamos 

habituados. Ter mecanismos de “feed-back” síncrono dos alunos, é igualmente importante, 

sendo o chat uma ferramenta aceitável para o efeito.”… 

Nicolau Willenstein – Universidade dos Açores 

… “Em relação ao uso da partilha de ecrã, depende da matéria que se dá, isto é, se 

estamos a apresentar uma matéria que depende de um software específico, aí é importante 

a partilha de ecrã, quanto a conteúdos temáticos aí já uma preparação bem feita, será 

suficiente.” … 

João Correia de Freitas – Universidade Nova 

… “Temos pois que usar as ferramentas que nos habilitem à melhor comunicação 

didáctica. Temos pois que adaptar o uso das tecnólogas ao conteúdo científico a transmitir e 

ao formato didáctico do professor.” … 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

358 

Rita Falcão – Universidade do Porto 

… “Para nós a partilha de ecrã é especialmente importante, na medida em que 

iniciámos a disponibilizar online aulas dadas por professores.  

Considero que a partilha do ecrã é bastante importante, diria, quase mais que o 

stream do video da própria pessoa, isso é, havendo o áudio, o vídeo não é tão importante.”…  

George Simens – Universidade de Athabasca, Canadá 

…”Para mim o áudio, o quadro para apresentações e / ou comentários e o chat são 

ferramentas imprescindíveis, numa sala virtual. 

Embora o vídeo não seja imprescindível sob o ponto de vista da comunicação, ele é, 

sob o ponto de vista da socialização, o que é muito importante. Quanto à partilha de ecrã, 

depende muito do conteúdo científico que se está a apresentar e do estilo do 

apresentador.”…. 

 

 Sobre ter uma foto em vez de vídeo e o seu impacto no processo de ensino 

Procurámos ainda identificar a importância que o vídeo do tutor e dos participantes 

poderá representar no processo pedagógico. 

Fizemos uma abordagem ao tema recolhendo informação em debate de especialistas 

e através de inquérito conforme passamos a transcrever. 

José Azevedo – Universidade dos Açores 

… “Cuanto al video, a unos le parece importante a otros menos. 

Por eso la conclusión parece clara. Probablemente la substitución de video por una 

simple foto podrá resultar en una mejoría de funcionamiento, en especial para los que 

tienen menos anchura de banda, si tener una reducción significativa del proceso de 

enseñanza.”… 

Sixto Cubo – Universidad de Extremadura 

… “Depende de los objetivos de la sesión, se de facto tomamos la información 

anterior, no parce tan relevante. Transmite una cantidad relevante de información.  

¿Pero será prescindible? 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

359 

Me parece que en algunos caso me parece que si.”… 

Xabier Basogain – Universidad de País Vasco 

… “Mejor dar un ejemplo: en la mayoría de los casos cando utilizamos skype, no 

utilizamos video y funciona muy bien.  

En algunos casos quica que si, pero no es tan imprescindible como la habla.”… 

Victor Heredia – Instituto de e-Learning de California 

… “Depende mucho de la interacción. Hacemos mucho trabajo vivencial y interactivo, 

y aquí si el video es imprescindible. Al principio te tienes que penar, tener buen aspecto etc, 

pero después de generar tu relación empática case que puedes hacer todo. 

Por eso para algunos casos si para otros no.”… 

As respostas obtidas no inquérito foram as seguintes:  

Em vez de vídeo dos participantes, entende que uma imagem estática (foto) dos 

participantes, resultaria numa redução significativa da qualidade de funcionamento 

pedagógico?  

 
Tabela 110 - Uma foto em vez de vídeo reduziria a qualidade do ensino? 

Respostas Média Total 

Sim 35,9% 27 

Não 64,1% 65 

Total de 
respostas 

78,6% 92 / 117 

 

 

Síntese de resultados sobre, se os participantes devem ter acesso a áudio, 

vídeo, chat, de forma livre, ou controlada pelos tutores 

   Manuel Benito – Universidad de País Vasco 

… “Hay una diferencia segundo los objetivos que uno tenga.  

Se hay que crear la colaboración entre estudiantes entre estudiantes y la promoción 

de actividades sociales, aquí hay que crear el acceso libre. 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

360 

En otros casos que necesito de trabajar con grupos más grandes, ahí sí exergo un 

cierto control por parte del tutor porque por otras forma, pos me paree conveniente 

controlar los ritmos y las intervenciones.”… 

Victor Heredia – Instituto de eLearning de California 

… “En especial la libertad de acceso a  estas herramientas depende en grande parte 

del habilidad de los participantes.  

La tendencia es que quede lo más libre posible, pero requiere que los participante 

están bien capacitados y entrenados para usar todas la herramientas de una manera libre y 

abierta.”.  

 

Síntese de resultados sobre, a orentação pedagógica e didáctica da aula 

virtual 

Actividades de tutoria, cobrem debates, apresentação de conteúdos esclarecimento 

de dúvidas, orientação ou para distribuir à distância o que normalmente se faz em aulas 

presenciais, isto é em aulas do tipo tradicional. 

Procurámos investigar se a utilização que estava a ser feita das salas de aula virtuais, 

se limitava a uma mera réplica de aulas presenciais em ambiente virtual. Esquecendo que a 

evolução tecnológica induziu uma conjunto de novas metodologias bem como uma nova 

semântica multimédia, ou se por outro lado estávamos perante uma verdadeira realidade 

construtivista, com a introdução de novas tecnologias e novas metodologias de ensino e 

aprendizagem. 

Em que num dos casos, podemos dizer que estamos ainda num contexto de 

“telescola no século XX” e no outro realmente em “ensino à distância do século XXI”.  

A questão que foi colocada para debate foi: “Distribuir classes tradicionais em 

formato à distância ou actividades de tutoria, apresentação de trabalhos de alunos, debates 

interactivos ou responder a dúvidas e dificuldades dos alunos”. 

As respostas obtidas foram: 

Norbert Pachler – Instituto de Educação da Universidade de Londres 

… “A investigação aponta para que estes ambientes de aprendizagem têm algumas 

limitações, são por isso recomendados elementos que promovam e estimulem a 

aprendizagem. Há que usar novos métodos pedagógicos, para além de novas técnicas. Os 
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módulos têm de ser compactos, 6, 8 ou 10 minutos não mais. Tudo funciona com base num 

novo quadro metodológico. 

A transposição pura e simples de aulas presenciais para o ambiente virtual, não nos 

parece o mais adequado.”…  

David Richardson – Universidade de Linneus, Suécia 

… “Não consigo entender como há pessoas a usar salas de aula virtuais para distribuir 

lições tradicionais.  

Por outro lado o que realmente os alunos precisam é “take it in” / reflectir e 

interiorizar sobre o conteúdo. Isto é um trabalho reflexivo e persistente que requer o seu 

tempo e tem a sua morosidade e não se verifica durante uma aula majestática, tradicional. 

Se tens uma lição para me apresentar sobre um tema, nós não temos que estar 

presentes em simultâneo, o destinatário pode ver a apresentação do conteúdo, onde quiser 

e quando quiser, isto é, “on demand”. A participação presencial ou síncrona, não acrescenta 

qualquer valor. Os conteúdos podem ser distribuídos de forma assíncrona através de vídeo 

tutoriais e com documentos de suporte para posterior debate. 

A sala virtual deve sim, ser orientada para o debate interactivo após reflexão. 

Embora de uma maneira geral os professores convencionais, tenham grande 

relutância em recorrer a este processo, porque os obriga a adquirir novas competências e 

novos métodos de trabalhos.” … 

José Azevedo – Universidade dos Açores 

… “No estamos confrontados con una situación blanco o negro.  

En algunos casos podremos usar una sala para una sesión tradicional en otros para 

una actividad de tutoría pura.”… 

Sixto Cubo – Universidad de Extremadura 

… “no es posible reproducir en entorno virtual los métodos de la enseñanza 

presencial. 

Requiere competencias, habilidades y estrategias totalmente diferentes, porque los 

objetivos son distintos así como el entorno. 
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Uno de los comentarios que se hay producido por ejemplo es remediar esa situación 

de solidad que tiene el estudiante cuando está trabajando en un entorno de esta naturaleza. 

Ciertamente requiere practicas que no se utilizan en la formación presencial.”… 

Conny Ericsson – Marratech AB. – Suécia 

… “Entendo que ambos os tipos.” … 

José Azevedo – Universidade dos Açores 

… “Depende do contexto.  

Podemos ajustar o uso de SAV tanto a um como outro perfil de aulas dependendo de 

cada caso.”… 

George Simens – Universidade de Alberta 

… “Não me parece que seja exclusivamente orientada para um ou para o outro 

aspecto. Da minha experiência, tenho tido muito bons resultados tanto num como numa 

como no outro tipo de utilização.” …  

Filipe Carrera – ISEG – Universidade Técnica de Lisboa 

… “O professor não pode ser mais um mero facilitador de conteúdos científicos, tem 

de ser muito mais um catalisador de processos, um motivador dos seus alunos, acelerador 

de processos. Esta é verdadeiramente a componente difícil de implementar. A informação 

existe hoje em quantidade suficiente ou até em excesso, o difícil está em criar as condições 

pedagogicamente mais adequadas a que os alunos captem a mesma. A mera difusão através 

que um qualquer processo de vídeo-conferência ou não, pouco ou nada acrescenta se os 

alunos não a captarem e isso depende do método e não da tecnologia.” … 

 

4.5.2.3 – Síntese de resultados sobre aspectos gerais de tutoria online 

Resultados sobre, se a tutoria online é absolutamente necessária para o 

ensino à distância 

A maioria expressiva dos que responderam ao inquérito online, isto é, 86,6% 

considera que é imprescindível a utilização de tutoria online para assegurar a qualidade do 

ensino à distância. 
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Isto é confirmado com a generalidade das opiniões expressas pelos que participaram 

nos debates e que passamos a citar a síntese e respectivos destaques das intervenções (25):   

TO es absolutamente necesaria en 

enseñanza a distancia

86,6%

13,4%

Si

No

 

Figura 117 - Necessidade de tutoria online em ensino à distância 

Os comentários feitos por especialistas dão-nos um contributo enriquecedor, 

esclarecedor e simultaneamente conduzem-nos a uma atitude reflexiva sobre os temas 

abordados, pelo que passamos a destacar, alguns dos mais relevantes. 

Norberto Pachler – Instituto de Educação da Universidade de Londres 

… “Um dos desafios que gostaria de colocar, é se se pode constatar que esta 

abordagem representa efectivamente uma abordagem de ensino. Isto é, o uso de software e 

outras tecnologias, sugere que algo de substancialmente diferente está a acontecer no 

processo de aprendizagem no ser humano. 

Apesar dos ambientes de aprendizagem estarem a mudar e os temas também, a 

tecnologia de média, que temos utilizado para os suportar, mantêm-se a mesma pergunta: “ 

se os dois principais ingrediente de aprendizagem, e dos seu significado mudaram, que são o 

processo cognitivo e mental, por um lado e por outro, se as dinâmicas sociais, realmente se 

alteraram profundamente”. Este é pois o primeiro tópico que gostaria de salientar neste 

conceito de e-learning. 

No que se refere concretamente ao uso de salas virtuais, é de facto um aspecto 

interessante, de olhar para a tecnologia como um potencial, para todos nós tanto como 

aprendizes, como professores, para suportar um processo de mediação. 

                                                 

25
 As citações são transcritas na língua em que foram proferidas, quando o foram em português ou 

espanhol. Os comentários feitos em Inglês foram traduzidos para português.  
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O que sabemos da investigação sobre aprendizagem, é o facto de esta necessitar de 

um processo cognitivo. Por outras palavras, o que acontece dentro da cabeça do aluno, onde 

este integra de forma autónoma e reflexiva, no seu próprio ritmo o conhecimento a adquirir.  

Por outro lado implica um enquadramento social que muito beneficia o processo de 

aprendizagem, através da interacção entre pares ou com os professores. Sabemos isso de 

Vygotsky e de outros autores.  

Neste sentido tutoria online e facilitação online, é importante, até porque a 

tecnologia não nega a importância de ensino nem do professor como seu agente.” … 

José Azevedo  - Universidade dos Açores 

… “Si, la forma de contacto directo es necesaria para una enseñanza distancia, es de 

facto la interactividad entre alumno y profesor, que neutraliza la distancia geográfica y entre 

la personas.”… 

Maria Dolores - Sociedad Información – Argentina 

… “Los centros tecnológicos son dispersos por todo el país, por eso las aulas virtuales 

son muy importantes para ultrapasar esta dificultad, todavía el problema fundamental es 

con anchura de banda. Entendemos que esto es mucho importante.”… 

Sixto Cubo - Universidad Extremadura 

… “En contexto de formación no presénciale, consideramos que la cuestión de la 

tutoría es mucho importante.”… 

João Lima – ENTA - Centro de formação Profissional – Açores 

… “O meu testemunho será como formador profissional que utilizo estes meios 

técnicos. Também como formando num curso de pós-graduação (26) participei durante um 

ano, que foi totalmente dado à distância.  

A sala virtual revelou-se um instrumento imprescindível, para o seu funcionamento e 

para os resultados obtidos.” … 

Conny Ericsson – Marratech AB. – Suécia 

… “Seria louco se dissesse que não! Será sempre importante encontrar a melhor 

solução em função dos objectivos que temos, é difícil dizer qual a melhor ferramenta.” … 

                                                 

26
 Pós-graduação em “Competências Pedagógicas e Didácticas em e-learning”  
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Tony Karrer, TechEmpower, Inc, USA 

…“Online tutoring”, é o tipo de actividade desenvolvida 1x1 ou muitos com muitos. 

Há de factos várias ferramentas disponíveis no mercado e costumo usá-las com regularidade 

e proporcionam resultados excelentes.  

Embora a abordagem que fazemos e o método seguido são diferentes.”…  

José Azevedo – Universidade dos Açores   

… “No aspecto geral podemos dizer que é absolutamente necessário, a sua utilização.  

Certamente depende do tipo de conteúdo que se pretende distribuir.” … 

David Richardson – Linnaeus University - Suécia 

… “Acho que em relação a esta questão diria que 99,9% que sim.”… 

George Siemens – Universidade de Alberta - Canadá 

… “Não tenho a menor dúvida, os aspectos de socialização e relacionamento são 

determinantes, para enriquecerem o processo de aprendizagem.  

Embora cada pessoa necessite de aspectos diferentes, há sempre um denominador 

comum que facilita o processo.” …  

 

Resultados sobre, se a gravação das aulas, deve estar acessível 

exclusivamente a tutores, ou a tutores e alunos.  

Passamos a citar algumas das respostas no aspecto mais relacionado com o tema: 

Nicolau Wallenstein – Universidade dos Açores  

… “Essa questão é interessante porque foi colocada ontem (5 de Novembro de 2008) 

na reunião do Conselho Cientifico da Universidade dos Açores. Ficou deliberado que deve 

ser o docente a fazer a gravação disponibilizando a depois.”… 

Rita Falcão – Universidade do Porto 

… “As aulas gravadas foram recebidas com muito agrado por parte dos alunos, no 

entanto existe ainda muita relutância por parte dos professores em aderir.”… 



Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial  

 Implicações tecnológicas e pedagógicas das salas virtuais síncronas no ensino não presencial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

366 

Carlos Vaz de Carvalho – ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto 

… "Isto exige um serviço de apoio aos professores de forma a que o que é 

disponibilizado aos alunos tenha um nível de qualidade aceitável. 

Deve sim, ser feita uma aula específica para ser gravada para depois atingirmos o 

nível de qualidade para a sua divulgação gravada.  

Uma gravação feita em sistema amador acaba por poder deixar ficar mal o 

professor.”  

José Azevedo – Universidade dos Açores 

…”No caso das aulas terem de ser gravadas, só parece ser aceitável, se forem 

gravadas com controlo do professor para poderem ser editadas e corrigidas dentro do 

necessário.”… 

Tony Karrer – Instituto de e-learning USA - LA 

… “Faz sentido que as aulas não sejam acessíveis à gravação livremente pelos 

alunos.”  

Pedro Veiga – Universidade de Lisboa  

… “Apesar de estar a coordenar um curso online há 4 anos ainda tenho alguma 

dificuldade em generalizar alguns aspectos.  

Julgo que vale a pena dar a opinião que alguns alunos têm partilhado comigo.  

O facto de por vezes por alguma razão não poderem ir às aulas, mas poderem dispor 

das aulas online é um valor acrescentado enorme; 

Outro e não menos importante, é que por vezes há coisas que não percebem e numa 

aula tradicional não se sentem à vontade para pedir ao professor para repetir, numa aula 

“on demand” podem repetir as vezes que quiserem, sem qualquer problema. 

Isto também tem muito a ver com a capacidade de concentração, que é 

tendencialmente menor nos nossos jovens e portanto é ultrapassada com este formato.  

Aliás eles referem que a aula gravada é óptima porque ouvem 10 min param e 

voltam mais tarde para ouvir o restante.” … 

Miguel Antero – Universidade de Macau – China 
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… “A gravação a ser feita livremente pelos alunos é um tema delicado.” … 

Por outro lado as respostas ao inquérito realizado, no que se refere a este tópico, são 

as seguintes: 
Tabela 111 - Gravação das sessões por professores e alunos 

Respostas Médias Total 
A formadores e a formandos        62,4% 73 
Só a formadores    9,4% 11 
Não se pronunciaram           28,2%                                  33 
Total  71,8% 84 / 117 

 

Resultados sobre, se as actividades interactivas assíncronas, são suficientes 

para realizar uma tutoria correcta  

Dos contributos feitos nos debates destacamos o seguinte: 

Norbert Pachler – Instituto de Educação da Universidade de Londres 

… ”Em princípio considero importante e dou o meu apoio a ambientes virtuais de 

aprendizagem desde que não se limitem exclusivamente a LMS (Moodle, WEbCT etc.) mas 

complementados por sistemas que permitam integrar interactividade (salas virtuais) no 

processo de forma a suportar por um lado os estudantes e a eliminar as dificuldades que 

normalmente são inerentes a um processo de aprendizagem. 

Preferiria dizer que tanto as actividades assíncronas como síncronas têm as suas 

vantagens.  

Temos para isso que ter em conta o contexto específico para poder ponderar sobre 

que tipo devemos optar.  

Por exemplo, apresentar um tema sob a forma escrita, é mais útil para o estudante, 

que na forma oral directa. Permite reflectir e interiorizar conceitos. Será importante para 

expressar ou compilar ideias, esboçar ou redesenhar conceitos. Será por isso mais 

importante que expressá-las em directo sem qualquer reflexão. Porque num ambiente da 

vida real não há por vezes a oportunidade de pensar e repensar sobre um tema antes de nos 

expressarmos. ” … 

Manuel Benito – Universidade do País Basco - UPV 
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… “Creo que las herramientas en tutoría a distancia requeriría una sabia combinación 

entre los recursos asíncronos y los recursos síncronos.“… 

José Azevedo – Universidade dos Açores 

… “Consideramos que la tutoría asíncrona es importante pero deberá ser siempre 

complementada por tutoría síncrona… 

Todo lo que sea las herramientas textuales, mismo que síncronas, como el chat, no 

pueden sustituir el contacto directo en aula virtual. 

Hemos igualmente utilizado las herramientas asíncronas, como wikis y otras, después 

realizamos nuestro trabajo cada uno. Pero utilizando una aula virtual, la motivación y el 

empeño es mucho más grande e movilizador. Es decir que es muy importante…   

De facto é importante o fluxo síncrono, que fará um debate criativo, construtivo. 

Julgo que será necessário mais que uma mera interactividade assíncrona, para a melhoria da 

qualidade do ensino à distância. 

Julgo que o uso de salas virtuais poderá ser uma ferramenta muito interessante, além 

de um uso pleno de forma generalizada.”… 

Victor Heredia - Instituto de e-learning California – USA  

… “Creemos que la aula virtual tiene un valor fundamental en todo esto porque 

permite una experiencia y una interactividad efectiva… 

No solamente al nivel de enseñanza pero en todo, diría que estamos viviendo un 

mudo de la colaboración… 

Yo creo que es sumamente valioso. El trabajo de tutoría entre profesor y alumno es 

fundamental.”… 

Sixto Cubo – Universidade da Extremadura 

… “Estoy totalmente de acordó con que hay comentado Victor. Lo hemos utilizado en 

algunos proyectos formativos que hay desarrollado… 

Las aulas virtuales ofrecen grandes posibilidades en esto sentido.”… 

Conny Ericsson – Marratech AB. Suécia 

…”Para mim o ambiente social é muito importante, usar a combinação de mensagens 

indicando que o vosso tutor está online, e que pode ser contactado.  
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Formas de comunicação síncrona a complementar as actividades assíncronas são 

muito importantes… 

Mais que usar um conjunto de diferentes ferramentas, é importante que o tutor 

saiba tirar partido em profundidade das ferramentas que usa.”… 

Tony Karrer – – Instituto de e-learning USA - LA 

...“Actividades assíncronas, como fóruns, wikis, blogs etc, tornam-se relativamente 

ineficazes, pela interrupção no fluxo de comunicação. Por isso o uso conjunto de actividades 

assíncronas com actividades síncronas, poderá resultar num excelente “mix” no sentido de 

melhorar a qualidade do processo de ensino com aumento de aquisição de conhecimento 

por parte dos alunos.”… 

Maria Dolores – Sociedade de Informação – Argentina 

… “Las actividades síncronas son muy importantes. Toda a situación de virtualidad 

nos ofrece  una des responsabilización. Se complementamos  con encuentros en 

conferencias sincrónica, eso nos da una posibilidad de interactuar, motivar, reflexionar y 

criar.”… 

Xabier Basogain – Universidade do País Basco  

… “Reporto mi experiencia como docente que hay pasado de la utilización de Web 

City publicando documentos pdf y otros, sentíamos la necesidad de una herramienta que 

pudiéramos contactar con los alumnos, usamos los foros que era la herramienta que 

teníamos.  

Siempre nos interrogábamos que podremos hacer para que el alumno se sienta 

atendido, como podremos saber que los alumnos siguen las clases. Usando nuestra 

plataforma Moodle, UPV ofrece un conjunto de 27 actividades, pero solamente 4 nos 

permite hacer contactos asíncronos (foro, taller, tarea, wiki) y nadie de síncrono.  

Todavía cuando estamos descubriendo estas nuevas herramientas como estamos 

utilizando ahora, vimos que puede ser una herramienta muy válida, para conseguir esa falta 

de contacto e relación con el alumno para atenderle. Hay que ser vanguardistas, 

innovadores y meter-se en dificultades,  pero que seguro con el tiempo van ciertamente a 

incorporarse en la mayoría de los cursos.”… 

Paulo Pinto – Universidade Lusíada 

… “Além de ferramentas assíncronas, é forçoso estar algumas vezes em contacto 

directo com os alunos. Quer esse contacto seja presencial ou virtual. 
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Respondendo portanto a questões simples ou complexas num fluxo continuo e 

permanente.”… 

David Richardson – Universidade de Linneus - Suécia 

… “De novo volto-te a dar a mesma resposta, a maioria dos cursos e de estudantes 

necessitam de algum suporte de tutoria síncrona, assim como assíncrona, enquanto outros 

tipos de cursos e outros tipos de alunos o conseguem fazer totalmente em auto-estudo em 

ambiente assíncrono.”…  

George Siemens - Universidade de Alberta 

… “Podemos dizer que não há formulas únicas, porem em alguns casos são 

importantes e ajudam, no entanto sempre que possível complementadas por actividades 

síncronas, virtuais ou presenciais. “.. 

Na tabela seguinte, verificamos a opinião expressa pelos inquiridos no inquérito 

online, quanto à importância relativa das ferramentas, para efeitos de tutoria online (em 

que era pedida a classificação de 1 a 5). 
Tabela 112 - Importância de ferramentas assíncronas em tutoria online 

Actividades assíncronas (wikis, fóruns, trabalhos e outros 
geridos directamente ou através de uma plataforma) 

4,2 84,0% 

Fórum como instrumento de debate pedagógico 4,2 84,0% 

Síntese de resultados sobre a importância do trabalho de grupo no ensino à 

distância  

Das opiniões proferidas nos debates salientamos: 

Norbert Pachler – Instituto de Educação da Universidade de Londres  

… “a componente social da aprendizagem é muito importante, permite ultrapassar o 

isolamento e facilitar o processo reflexivo.”… 

José Azevedo – Universidade dos Açores 

… “Como estamos a muchas centenas de kilómetros de distancia es así que hacemos 

trabajos de grupo. Pero utilizando una aula virtual, la motivación y el empeño es mucho más 

grande e movilizador.”… 

Victor Heredia – Instituto de e-Learning da California, USA 

… “De facto estamos construyendo de manera grupal.  
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El trabajo en grupo es la base para construir organizaciones inteligentes. Nosotros 

estamos trabajando mucho en eso terreno y que harbemos constatado es que para construir 

una organización inteligente hay que comenzar a construir de abajo hasta cima.  

En todos los equipos interactúan entre ellos, compartiendo experiencias y generando 

sinergias.  

Estamos utilizando mucho aquí en los Estados Unidos y estamos implementando en 

muchos países de Latinoamérica. Integrando equipos contrabajos asíncronos con wikis 

estructuradas, complementadas por aulas virtuales que crían un todo perfecto para la 

realización de esto trabajo.  

Se es importante para la enseñanza y aprendizaje, es vital para un mundo ondee la 

colaboración y innovación son factores determinantes del suceso.”… 

João Lima – Enta – Açores 

… “Como formador, usei estes meios de forma um pouco experimental. Vamos na 8ª 

edição e já mudou bastante. O que mudou mais foi a introdução progressiva se sessões 

síncronas. 

O que nos apercebemos é que deveria haver uma maior intervenção no processo, de 

forma a dinamizar uma comunidade de aprendizagem mais “quente” o que nos levou à 

introdução de actividades de participação síncrona. Quer através de chat programado quer 

de outras ferramentas.  

Infelizmente não temos meios para o uso de uma sala virtual (tipo Marratech, como 

aqui temos). Vamos implementando outras ferramentas a pouco e pouco.  

O grupo pois é um meio de minimizar o isolamento e enriquecer a aprendizagem.”…  

Francisco Sousa – Universidade dos Açores  

… “Gostava de complementar com o seguinte, quanto à utilização de salas virtuais. 

Tive oportunidade de as usar como aluno da pós-graduação referida, pois a Universidade 

dos Açores não dispõe desses meios tecnológicos.  

Sobre o trabalho em grupo totalmente de acordo, pois hoje não se consegue 

trabalhar sozinho.  

Que representa uma mais-valia na aprendizagem. Gostava de chamar a atenção para 

o cuidado que deve haver na constituição dos grupos e serem feitos ajustamentos no 

sentido da homogeneidade dos grupos.”… 
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Tony Karrer  – TechEmpower, Inc. – USA 

… “O trabalho de grupo, é de facto muito importante e representa uma mais-valia 

expressiva tanto no ensino presencial com à distância.  

Há no entanto que ter os devidos cuidados no funcionamento dos grupos, no sentido 

de nos assegurarmos que há realmente um trabalho de grupo.”… 

Conny Ericsson - Suécia 

… “Hoje os estudantes estão muito acostumados a criar grupos em chats e ambientes 

sociais. 

Em alguns casos preferem até usar só chat para não se exporem.” … 

José Azevedo – Universidade dos Açores 

… “Da minha experiência com os grupos, tenho encontrado uma dificuldade principal 

que consiste em criá-los e pô-los a funcionar.  

Mas não tenho a menor dúvida que são uma peça importante no processo de 

aprendizagem.”… 

David Richardson – Universidade de Linneous, Suécia  

… “ O trabalho de grupo, é muito, muito importante, porque o aluno à distância 

sente-se muito isolado com frequência. O trabalho em grupo serve muito para colmatar esta 

situação e por isso existem todas as razões para a prática deste tipo de actividade 

integradora.” … 

George Siemens - Universidade de Athabasca, Canadá  

… “Em todas as épocas existiu trabalho de grupo e revelou-se sempre um elemento 

enriquecedor e criativo no processo de aprendizagem. 

Só que agora não só se socorre de novas tecnologias, (como a que estamos a usar 

neste momento, em que eu estou no Canadá e o António em Portugal), mas ainda porque se 

revela um elemento importante para minimizar o isolamento do aluno em ensino à 

distância.” … 
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4.5.2.4 - Síntese de resultados sobre o impacto de resultados e boas 

prácticas  

Procurámos obter a opinião dos inquiridos sobre a seguinte questão: “Posso 

substituir uma aula presencial por uma aula virtual, com pequenos ajustes” 

Tanto no inquérito online sob diferentes formas, cruzando-as de alguma maneira e 

ainda escutando a opinião de especialistas, em debates e entrevistas. 

Os resultados obtidos no inquérito foram os seguintes:  

Pergunta. 

Entende que numa SAV podem ser desenvolvidas todas as actividades que se 

realizam numa sessão presencial. 
Tabela 113 - Numa SAV podem ser desenvolvidas todas as actividades que se realizam numa sessão presencial 

Resposta Média Total 

Muitas    70,7% 65 

Todas    15,2% 14 

Poucas    9,8% 9 

Nenhuma    4,3% 4 

Total  92 / 

 

Que puede igualmente hacer en sala 

presencial y virtual 

70,7%

15,2%

9,8%

4,3%

Muchas

Todas

Pocas

Ninguma

 

Figura 118 - Pode desenvolver as mesmas actividades em sala virtual que ou em sala presencial 

A mesma questão foi submetida aos inquiridos de outra maneira a fim de podermos 

cruzar a validade das respostas.  

“A SAV pode substituir uma sessão presencial com pequenos ajustamentos?” 
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 (1 difícil - 5 fácil) 
Tabela 114 - SAV pode substituir uma sessão presencial com pequenos ajustamentos 

Questão Média Total 

1 – Muito difícil   10,0% 8 

2 – Difícil   6,3% 5 

3 – Possivél   30,0% 24 

4 –Sem gr. dificuldade   36,3% 29 

5 – Fácil    17,5% 14 

Total   68.4% 80 / 117 

 

Grado de facilidad de substitución de una 

aula presencial por una virtual

10,0%

6,3%

30,0%
36,3%

17,5%

1 – Mucho difícil

2 – Difícil

3 – Posible

4 – Si gr.

dificultad

5 – Fácil

 

Figura 119 - Grau de dificuldade de substituição de uma sala virtual por uma presencial 

Os resultados dos debates com especialistas foram os seguintes: 

Norbert Pachler – Universidade de Londres 

 … “Parece-me que é perfeitamente possível esperar que se conseguem obter 

resultados semelhantes, embora o processo para se conseguir seja diferente. É importante 

poder tirar partido da tecnologia e tentar maximizar esse potencial, seria portanto 

desperdiçar essa mais-valia se não se tirasse partido disso. O que se pretende será uma 

enorme mudança de paradigma, no processo de construção da transferência de 

conhecimento, onde o foco está no processo de suporte à aquisição de conhecimento, em 

detrimento da transferência de conhecimento em si mesma.” …  

Jesuina Varela - Instituto de Enfermagem dos Açores 

… “Julgo que sim, não é muito difícil. 
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A aula tem que ser preparada e o professor tem de ajustar a dinâmica da aula para 

ser colocada em espaço virtual. 

Contudo há conteúdos científicos, que não podem ser dados ou só em condições 

muito difíceis, ou ainda com prejuízo da aprendizagem, poderão ser distribuídos em 

ambiente virtual.  

Nomeadamente na minha área, ensino da enfermagem.” … 

Paulo Pinto – Universidade Lusíada  

… “Sem duvida que poderemos substituir uma classe presencial por uma virtual. 

Teremos que ter o cuidado de fazer os necessários ajustamentos, em forma de 

abordar o tema e no processo de comunicação. 

Apenas com os condicionalismos de áreas científicas específicas em que estamos a 

trabalhar.” … 

Conny Ericsson – Marratech AB. – Suécia 

… “Eu diria que não. 

Estar numa aula é diferente, porque existe um ambiente social que não é replicável 

virtualmente e isso não é substituível.” … 

Tony Karrer – TechEmpower, Inc. – USA 

… “A replicação do ambiente presencial é difícil de ser conseguido virtualmente  

Mas se não for possível outra solução, posso dizer: Depende.”… 

José Azevedo – Universidade dos Açores 

… “Concordo com o Tony” … 

David Richardson – Universidade de Linneous, Suécia 

… “Acho que a mensagem mais importante para professores que estão a começar 

nesta área, é que têm que começar a pensar de forma diferente e adquirir novas 

competências.  

O tempo do “giz e conversa / chalk and talk ” acabou. Estamos perante a necessidade 

de novas metodologias, interactividade e novos modelos de ensino.” … 
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George Simens – Universidade de Athabasca, Canadá 

… “Eu diria que não é tarefa fácil, na medida em que uma aula à distância não é uma 

réplica de uma aula presencial, com o recurso a um mero instrumento ou instrumentos 

tecnológicos.  

É muito mais que isso. 

É necessário usar uma nova semântica, uma nova narração, um ritmo de 

apresentação e recorrer a recursos multimédia que normalmente muitos professores não 

usam nas suas aulas presenciais. 

São na realidade coisas substancialmente diferentes, que para serem bem feitas 

requerem um trabalho cuidado de adaptação e ajuste. Mas se pudermos partir de aulas 

presenciais, já estruturadas e rodadas será uma ajuda muito grande para podermos ter um 

trabalho de qualidade.”… 

Finalmente perguntámos, sobre os resultados obtidos da utilização da sala de aula 

virtual na melhoria do processo de ensino, na melhoria dos resultados finais e na reflexão 

dos alunos. 

O uso de SAV contribuiu para: 1=Nada; 5= Muito  
Tabela 115 - Resultados obtidos da utilização da sala de aula virtual na melhoria do processo de ensino 

Em termos de:  

A melhoria do processo de ensino à distância em que participou  4,1 

Para a melhoria dos resultados finais  4,0 

A melhoria do processo de reflexão dos formandos  3,9 

 

Tendo em conta que o nível médio de satisfação é superior a 75%, julgamos que 

estes resultados são suficientemente concludentes da importância positiva da Sala de aula 

virtual e dispensarem mais comentários.  

Colocámos no inquérito que lançámos online este tema, questionado de forma 

cruzada, com uma pergunta aberta e cujos resultados mais relevantes transcrevemos, 

agrupados em conformidade com o perfil das respostas dadas. 

Foram encontrados os seguintes grupos de respostas: 

Tudo é possível; 
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Objecções quanto aos aspectos de interactividade, socialização e contacto pessoal; 

Dificuldades de realização de laboratórios e trabalhos que envolvam a aprendizagem 

com base no uso ou manipulação de equipamentos ou materiais; 

Optámos por, manter as respostas dadas na língua original. 

A questão foi colocada da seguinte forma:   

Que actividades entendem que não consegue desenvolver numa SAV e que consegue 

fazer numa sessão presencial?  
Tabela 116 - O que pode ou não fazer numa sala de aula virtual 

 

1. Tudo é possível ou melhor 

 Só a interactividade física humana não é possível numa sala de aula virtual, 

quando se usam salas de aula 3D. Praticamente tudo resto que é possível na vida real é 

possível em ambiente virtual.    

 As sessões F2F tendem a ser menos rígidas, quero 
dizer que os estudantes estão a trabalhar com todo 
o conforto da sua casa e sem formalismos. 
Os estudantes podem ainda fazer capturas de ecrã 
com mais facilidade para estudos posteriores e 
fazer futuras revisões, quantas vezes quiserem  

 Nada, tudo é possível. 

 Good question! :-) "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!", ou seja, creio que com 

grande criatividade se pode quase tudo traduzir da aula presencial para a sala de aula 

virtual, mas tive, por exemplo, más experiências no que respeita ao preenchimento de 

tabelas pelos participantes, devido à largura de banda. Então o que é planeado como 

interacção se torna chato, moroso e não estando em relação os frutos com o tempo 

despendido.   

 

Tabela 117 - A SAV e aspectos de interactividade, socialização e contacto pessoal 

 

2. Objecções quanto aos aspectos de interactividade, socialização e contacto pessoal 

 

 Actividades interactivas inerentes à comunicação gestual devido ao facto de, actualmente 

e com o equipamento e as ferramentas disponíveis, a comunicação gestual não estar, em 

geral, sincronizada com a comunicação verbal.  

 Motivação: conversa pessoal com o formando. Empatia formando/formador, Feedback do 

formando (reacções) 
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 Mantener una relación dinámica intensa como la que podría mantener en un entorno 

presencial, porque la tecnología aún impone ciertas limitaciones.... que supongo irán 

decreciendo con el tiempo; al menos esa es la trayectoria histórica. cada vez la tecnología 

permite emular más y más las relaciones típicas de escenarios presenciales  

 

 Las actividades que requieren necesariamente la intervención directa sobre un objeto o 

personas; en este ámbito, también la tecnología está evolucionando rápidamente al 

permitir operar en quirófanos distantes, telemanejo, etc... 

 A interacção física, por exemplo, gestos que podem não ser captados no campo de 

captação da câmara. 

 A proximidade física é insubstituível em algumas circunstâncias e o ambiente informal que 

se pode gerar, por exemplo ao realizar um trabalho de grupo, proporciona experiencias 

que não possíveis em ambiente virtual  

 Actividades que envolvam contacto presencial mais próximo 

 Actividades que ser refiera con el olor y tacto 

 As dinâmicas de grupo que impliquem tocar, olhar o outro nos olhos, interpretar mímica, 

parte da demonstração, a que leva ao garante da competência 

 Atender de forma personal a cada alumno junto a su mesa de trabajo durante una clase 

sin interrumpir a los demás alumnos. 

 O nível presencial pode ter maior motivação e envolvimento sócio-afectivo necessários em 

actividades de interacção pessoal e do comportamento.  

 O trabalho de grupo entre os alunos, enquanto processo, espaço de debate e de 

construção de documentos.  

 Principalmente o contacto humano, a relação de afectividade desenvolvida entre 

professor e aluno. 

 Relacionamento e interacção entre os formandos, discussão e participação interactiva. 

Trabalhos de grupo em tempo real. 

 Smell or touch the participant or the tutor.  

 O contacto humano, o que por vezes é importante e necessário 

 

Tabela 118 - As SAV e o uso de equipamentos 

 

Dificuldades de realização de laboratórios e trabalhos que envolvam a aprendizagem com base no 

uso ou manipulação de equipamentos ou materiais 

 Experimentación (hay limitaciones del lado de los estudiantes) de laboratorio y en general 

en todos aquellos ambientes experimentales que requieran manejo de material especial o 

sofisticado que no está al alcance de los estudiantes.  

 

 Actividades de laboratório e de contacto com a comunidade - aulas práticas. Nestes casos 

há necessidade de que aluno e professor estejam presentes na realidade concretas. 
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 Aulas laboratoriais com necessidade de manuseamento de materiais.  

 Contacto personalizado e melhor disponibilidade para avaliar a personalidade dos 

intervenientes 

 Continuar a leccionar em caso de corte/falha na electricidade ou no sistema de 

comunicação a distância; leccionar áreas que requerem muita actividade prática imediata, 

muita manipulação de objectos e proximidade física (e.g., no âmbito da educação física, 

ensinar uma criança a dar uma cambalhota; leccionar uma aula laboratorial de química; 

leccionar um curso prático de combate a incêndios, etc.)  

 Interacção presencial. 

 Actividades que exijam treino, com material e equipamento apropriado, em laboratório ou 

em situação real. 

 Mesmo as SAV com equipamento leve necessitam de um elemento que coordene a gestão 

da plataforma e dê permissões o que não se coaduna facilmente com a dinâmica de 

grupos de alunos. Normalmente recorre-se mais ao chat, skype, trocas de mensagens 

escritas por emails, meios de fácil utilização por todos. 

 Métodos demonstrativos em ambientes controlados e exigentes com equipamento 

específico 
Tabela 119 - As SAV e aspectos não pertinentes 

  

3. Outros aspectos não pertinentes. 

 

 Enseñanza de softawre complejos 

 Cabal desenvolvimento das acções de avaliação 

 Guide the student over specific contents available in the internet.  

Some types of assessment. 

  

 

Síntese de resultados sobre, qual a importância de uma aula virtual num 

Curso de ensino à distância. 

Pedimos que de forma sintética, que os entrevistados nos dessem a sua opinião do 

uso de uma sala virtual no ensino à distância, que passamos a transcrever: 

Norbert Pachler – Instituto de Educação da Universidade de Londres 

… “É minha convicção que o conjunto de tecnologias em forma de sala, que já estão 

hoje à nossa disposição e que serão enriquecidas com novas técnicas e novos métodos, 

representarão certamente importantes instrumentos para melhorarmos os processos de 

ensino e aprendizagem.” … 
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Rita Falcão – Universidade do Porto 

… “Acho que é muito importante para “ajustar os ponteiros do relógio”, isto é, 

marcar o ritmo, integrar o aluno, dinamizar o processo.” … 

João Lima – ENTA – Centro de formação Açores  

… “Para mim é fundamental.  

A comunidade só existe quando há partilha “face a face”.” … 

João Correia de Freitas – Universidade Nova de Lisboa 

… “Poderia dizer que corresponde à diferença entre um mero texto, e uma actividade 

vivida e participada. Há um lado humano mais presente, que é indispensável em qualquer 

processo formativo.”… 

Francisco Sousa – Universidade dos Açores 

… “Uma aula virtual é muito melhor que mandar livros ou cassetes, como acontecia 

no ensino à distância há 50 anos, aqui há a componente interactividade, que não existe nos 

outros formatos.” … 

Nicolau Wallenstein – Universidade dos Açores 

… “O sentido de comunidade e de aproximação das pessoas é importante e 

fundamental. 

A sala virtual é um ingrediente importante e efectivo para conseguir essa valência.”… 

Carlos Vaz de Carvalho – ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto 

… “Considero muito interessante este modelo pela proximidade que introduz.  

Importante sim no contexto da nossa formação e do publico alvo.”… 

Paulo Pinto – Universidade Lusíada 

… “Processo de educação sem interactividade não existe ou desvaloriza 

substancialmente o processo de interiorização do conhecimento. 

As salas virtuais conseguem enriquecer o ensino à distância com este ingrediente na 

vertente aluno / docente e aluno / aluno.”… 

Ana Simões – Universidade dos Açores 
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… “Esta ferramenta permite-nos colmatar o isolamento, que no nosso caso de 

vivermos numa ilha é ainda maior.”… 

António Bob Dos Santos – Plano Tecnológico de Portugal 

… “É uma ferramenta excelente de acesso ao conteúdo numa abordagem interactiva, 

onde quer que se esteja desde que se disponha de um dispositivo fixo ou móvel de acesso à 

Internet.” … 

José Azevedo – Universidade dos Açores 

… “Considero que este sistema de interactividade é o futuro do ensino, no contexto 

do ensino à distância.  

Permite aproximar as pessoas, quebrar uma série de barreiras de isolamento, que 

são inevitáveis quando se fala de ensino não presencial.  

É um sistema leve que pode ser utilizado por qualquer pessoa,  

Exige algum esforço de aprendizagem, que após ultrapassado sem dificuldade de 

maior, permite uma comunicação de tal forma fácil, flexível e segura como se as pessoas 

estivessem frente a frente.  

No caso da Universidade dos açores que está dividida em várias ilhas, em que a 

comunicação directa entra as ilhas não é fácil. 

Onde apesar de estar implementada fisicamente em três ilhas tem de cobrir mais seis 

ilhas.  

A questão do ensino à distância está na ordem do dia, sobre tudo desde que o 

publico ao nível da universidade se tem vindo a alterar.   

Quando tinhas como publico dominante o jovem de 18 anos que vinha para a 

universidade, estávamos perante um contexto. Agora já não “vão para a universidade”, 

agora temos pessoas de todas as idades. Que vêm à universidade quando é possível e 

intercalando com um dia de trabalho. 

Em que todos tem direito ao acesso à universidade, onde quer que estejam. Ora isto 

só se torna praticamente possível se forem criadas condições para isso.  

Ferramentas de comunicação deste género dão uma nova dimensão ao ensino à 

distância. É completamente diferente fazer isto assim, que usando somente uma plataforma 

Moodle, com distribuição assíncrona de conteúdos.” … 
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Carlos Nunes – Professor do curos de Pós-graduação CPD - Sem aulas virtuais, não há 

ensino à distância. 

Stefan Bedin – WeZupport, Suécia - Julgo que quase seria mais apropriado 

responderem com uma pergunta. Para isso devo dizer que estamos a construir uma 

sociedade de conhecimento e informação, por isso facilitar o seu acesso é muito importante.   

Então a pergunta é: Será que fechar os alunos e professor numa sala é a melhor 

maneira de a construir? 

David Ricardson – Universidade de Linneous, Suécia 

… “Diria que sem uma sala de aula virtual é impraticável fazer uma tutoria online com 

sucesso na óptica do aluno e da aprendizagem.… 

Mas há que estar muito atentos, pois na minha universidade 81% dos inscritos, 

optam por tirar as suas licenciaturas em formato de ensino à distância. Ou os professores se 

preparam ou os alunos procuram outras universidades ou os professores perdem os seus 

empregos.”… 

Síntese de resultados sobre boas práticas recomendadas para serem 

utilizadas em tutoria online e em ensino à distância. 

José Azevedo  

 

Se considerarmos que tudo está bem organizado. 

O aspecto mais importante é a interacção humana, teremos de estar 

seguros que de facto guiamos os nossos alunos através das actividades 

programadas e os motivamos.  

Isto requer actividades síncronas, que considero essencial no contexto do 

ensino à distância. 

O tempo tem que ser muito bem organizado e estruturado 

 

Conny Ericsson 

 

 

Concordo com o Tonny 

Depende principalmente das competências do tutor. 

 

David Richardson 

 

Eu diria que o mais importante será ensinar os nossos estudantes, uma nova 

forma de aprender e a funcionar num novo ambiente de aprendizagem. Isto 

é por outro lado difícil para alguns professores entenderem pois estes terão 

também que adquirir novas competências. 

 

George Simens 

 

… “Quase que diria que será difícil implementar um curso à distancia, 

mobilizador e que veicule um bom ambiente social sem o recurso a uma aula 

virtual.… 
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… “1. Formação dos professores e tutores em novas tecnologias e novas 

metodologias;  

2. Formação dos professores e tutores em novas tecnologias e novas 

metodologias; 

3. E formação dos professores e tutores em novas tecnologias e novas 

metodologias” … 

 

Manuel Benito 

 

 

Cuatro cuestiones que me parecen muy relevantes: 

1. Clarificación restricta. En entorno virtual no te permite improvisar, 

tienes que tener todo muy bien planificado, muy bien organizado en 

conformidad con el diseño curricular. Que tiene que ser hecho antes. Un 

profesor que va a trabajar en un entorno virtual tiene que tener muy caro, 

que va hacer,  cuando va hacer que materiales va a utilizar y estar preparado 

con todos los detalles, antes de comenzar el curso.  

2. Otra cuestione que me parece clara son los contenidos. Contenidos 

ricos, multimedia, que tenga la máxima riqueza comunicacional.  

3. La enseñanza es un proceso de comunicación, por eso esta 

herramientas tecnólogas están mediando la comunicación. Los hacen de 

forma diferente de las que estamos acostumbrados a utilizar para 

comunicarnos por métodos tradicionales. Hay por eso que saber gestionar 

eso tipo de herramientas. Con ellas tienen un componente importante en las 

relaciones que se establecen entre profesores y estudiantes. Teniendo el 

profesor que ser un animador, facilitador de las relaciones. 

4. La función tiempo. El tiempo en un entorno virtual tiene mucha 

liberta, pero hay que saberlo gestionar y utilizar adecuadamente. 

 

Maria Dolores 

Garcia 

 

 

Poner bien claro los objetivos, que se va a abordar en cada módulo, y 

planificar muy bien las actividades.  

 

Sixto Cubo 

 

 

Considero que hay muchos aspectos importantes en la formación no 

presencial. Pero, voy a destacar solamente una, que es: El diseño de una 

buena guía docente. Es decir que el estudiante tenga una información muy 

precisa del proceso de enseñanza y aprendizaje de forma a se encontrar 

perfectamente orientado. 

 

Carlos Nunes Iniciar as tutorias com pelo menos uma sessão presencial (para que os 

participantes se conheçam melhor e para que se ambientem com o 

software a utilizar nas aulas virtuais). 
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Tony Karrer 

 

 

Diria que é uma pergunta difícil. 

Mas a minha sugestão é que os resultados dependem de um “mix” de 

soluções entre Tecnologias e métodos. 

 

Victor Heredia 

 

 

Me gustaría de enfatizar la importancia que tiene la formación de docentes 

para el suceso de todo esto proceso. En especial para colmatar la brecha 

digital existente, porque se los jóvenes van muchísimo mas rápido que 

nosotros, entonces hay que estar atentos para que esa brecha se pueda 

disminuir y no incrementar.  

Si es una de la forma más importantes de aprender es enseñar, porque no 

integrar nuestros alumnos, en el proceso de producción de contenidos en 

una abordaje constructivista, convenientemente encuadrados y asesorados.  

 

Xabier Basogain 

 

 

Subscribo los comentarios anteriores. 

Gustaría de decir, que nosotros tenemos que formar. Esta es nuestra 

principal misión, pero hay que ser un poco audaces, y andar adelante 

conociendo las nuevas tecnologías, que nos va a permitir esto tipo de 

docencia que es de facto diferente del tradicional del clásico.  

É nossa convicção que tanto as respostas dadas ao inquérito como os contributos 

obtidos nos debates e entrevistas são de grande importância e enriquecimento para um 

melhor conhecimento desta área de científica bem como para se tirar partido para melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem.  

 

4.5.3 – Conclusões do estudo (1) 

As conclusões a que chegámos foram organizadas em função dos objectivos definidos 

para este trabalho e foram agrupadas da seguinte forma: 

 4.5.3.1 – Conclusões sobre as salas de aula virtuais. (Objectivo 02) 

o Conclusões sobre o perfil de sala de aula baseada em HW ou PC. 

o Conclusões sobre a mobilidade e interactividade do professor e do 

aluno: em salas virtuais baseadas em computador e baseadas em 

equipamento pesado.  

o Conclusões sobre a necessidade de assistência técnica para a 

instalação e funcionamento, salas virtuais baseadas em PC e HW. 

 4.5.3.2 - Sobre aspectos funcionais das salas virtuais (objectivo 03) 
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o  Qual o perfil de funcionalidades desejável sob o ponto de vista 

pedagógico. 

o Conclusões sobre que ferramentas deve incluir uma sala virtual 

o Quanto ao acesso à sala e às funcionalidades. 

o Conclusões sobre, se os participantes devem ter acesso a áudio, vídeo, 

chat, de forma livre, ou controlada pelos tutores. 

 4.5.3.3 - Análise comparativa de resultados pedagógicos  (Objectivo 04) 

o Qual a principal orientação didáctica a dar aos temas tratados na sala 

virtual. 

o Conclusões sobre, a orientação pedagógica e didáctica da aula virtual  

o Comparar resultados obtidos entre sala presencial e virtual. 

o  Conclusões sobre, substituir uma aula presencial por uma aula virtual. 

o Conclusões sobre, se as actividades interactivas assíncronas, são 

suficientes para realizar uma tutoria correcta. 

o Conclusões sobre, se a tutoria online é absolutamente necessária para 

o ensino à distância. 

o Conclusões sobre ter uma foto em vez de vídeo e o seu impacto no 

processo de ensino. 

o Conclusões sobre, se a gravação das aulas, deve estar acessível 

exclusivamente a tutores, ou a tutores e alunos.  

o Conclusões sobre a importância do trabalho de grupo no ensino à 

distância. 

o Análise de boas práticas realizadas em ambientes virtuais. 

o Conclusões sobre a opinião de formandos de um curso de pós-

graduação realizado em ambiente não presencial. 

Cujas conclusões vamos caracterizar e apresentar em seguida.   

4.5.3.1 - Sobre as salas de aula virtuais. (Objectivo 02) 

Objectivo 02 - Conhecer de entre as salas de aula virtuais disponíveis, suportadas em 

hardware e software, as que melhor servem o processo de aprendizagem tanto para alunos 

como para professores. Igualmente comparar sobre o ponto de vista tecnológico e didáctico, 

aulas virtuais mais representativas e disponíveis no mercado. 

Conclusões sobre o perfil de sala de aula baseada em HW ou PC 

Os participantes no inquérito quantitativo definiram que, o perfil da sala de aula 

virtual utilizada pelos inquiridos, é predominantemente baseado em PC com 73,7%, contra 

uma utilização de salas baseadas em Hardware de apenas 26,3%. 
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Os utilizadores de salas pesadas recorrem de uma maneira geral aos dois sistemas e 

apenas un número reduzido usa somente ao equipamento pesado. 

Além de menos flexíveis, e bastante mais custosos, os sistemas pesados necessitam 

de mobilizar mais recursos e largura de banda e dispõem de menos facilidades técnicas que 

os sistemas baseados em PC. 

As salas baseadas em “hardware” são caracterizadas por melhor qualidade técnica de 

vídeo, que as salas baseadas em PC e software. 

Porém, temos que ter em linha de conta que exigem uma necessidade de cerca de 

quatro vezes mais, largura de banda que as baseadas em software, isto é, cerca de 700 kbps. 

Podemos dizer que, se usarmos um ponto médio de largura de banda, isto é, se 

usarmos o dobro do usado em salas de aula baseadas em PC, e por outro lado usarmos 

metade da largura de banda da usada em salas pesadas, vem aproximadamente 350 kbps. 

Podemos concluir que, as salas de aula virtuais passariam a funcionar com o seguinte 

perfil: 

As salas de aula baseadas em PC, funcionariam optimamente. 

As salas de aula virtuais baseadas em equipamento pesado, pura e simplesmente não 

funcionariam. 

Existe um compromisso entre maior qualidade de vídeo nos equipamentos pesados 

face a maior flexibilidade / mobilidade nos sistemas baseados em PC, embora desde que 

haja largura de banda suficiente a diferença de qualidade entre os dois sistemas é pouco 

expressiva sob o ponto de vista técnico ou nula sob o ponto de vista pedagógico. 

É reconhecido que, embora os sistemas pesados, menos flexíveis e necessitando de 

mais suporte técnico, libertam tanto alunos como professores da necessidade do domínio da 

tecnologia para a sua utilização em sala, embora resulte que as sessões não são mais que 

replicar aulas síncronas em ambiente à distância.  

Mas ambos terão de se deslocar à sala onde decorre a vídeo-conferência, porém não 

terão que se envolver no domínio de qualquer tecnologia de comunicação, ou alterar o seu 

método de ensino e aprendizagem, aliás como David Richardson diz é a continuação do 

“Chalk and talk (27)” e nada mudou… 

                                                 

27
 Tradução: conversa e gis  
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Na figura seguinte apresenta-se uma síntese comparativa de aspectos tecnológicos. 

 

Figura 120 - Dados comparativos de Salas de vídeo-conferência baseadas em hasdware e salas de aula virtuais 

baseadas em PC 

As salas baseadas em “hardware”, são pesadas e tendencialmente replicam um 

ambiente propício à reprodução do ambiente de aulas tradicionais em ambiente virtual, com 

limitada interactividade, até por limitações do próprio equipamento e da possível 

interacção. 

Este tipo de aulas, facilita a apresentação à distância a tutores e formandos com 

menor literacia digital, pois limitam-se a recriar as condições de funcionamento de uma sala 

presencial, sem se tirar partido da maioria das ferramentas disponíveis numa aula virtual 

nem do uso de novas metodologias em ensino à distância. 

Por outro lado as salas de aula virtuais, baseadas em PC e software, integram as 

condições técnicas, para mais facilmente poderem gerar interactividade espontânea e 

proporcionar o tal efeito catalisador e dinamizador do processo de aprendizagem. 

A sala pesada necessita de muito maior suporte técnico e é bastante mais cara. 

Duma maneira geral tem menos funcionalidades técnicas e exige a deslocação tanto 

do professor como dos alunos a locais onde exista uma unidade instalada. 

Quando se verifica a necessidade de actualização tecnológica, de uma sala baseada 

em “Hardware”, todo o equipamento tem de ser substituído, o que torna a operação muito 
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cara. Enquanto numa sala baseada em software e PC, basta a actualização do software, que 

é gratuita ou bastante mais económica. 

Quanto a aspectos de flexibilidade, acessibilidade e mobilidade, subscrevemos as 

palavras de Stefan Bedin:  

…”Nos dias de hoje, a opção de salas virtuais baseadas em computador e software, 

tem uma qualidade muito aceitável, a flexibilidade, acessibilidade e mobilidade deste tipo de 

salas não tem comparação possível. O que é muito mais importante hoje. 

Assim podemos estar onde quer que queiramos, tanto o professor como o aluno. 

Não temos que estar condicionados a haver ou não a estrutura de hardware e fechados 

numa sala.  

Por isso para mim esta é a solução para o futuro.”… 

Conclusões sobre a mobilidade e interactividade do professor e do aluno: em 

salas virtuais baseadas em computador e baseadas em equipamento pesado.  

Das respostas obtidas parece não haver dúvida que, sob o ponto de vista da 

mobilidade e flexibilidade as salas baseadas em software e PC, são superiores às baseadas 

em equipamentos pesados / hardware. 

Gostaria de realçar os comentários de José Azevedo e Filipe Carrera (sem prejuízo da 

riqueza dos restantes) mas acrescentar na sequência, que poderíamos dizer com isto, que o 

foco não está na difusão de informação, mas sim na catalisação, interacção e no método de 

abordar os conteúdos e dinamizar o processo de aprendizagem. Estamos portanto muito 

mais confrontados no âmbito das metodologias que das tecnologias, para uma melhor 

eficácia do processo pedagógico.  

Bem como, podemos inferir que as salas baseadas em “hardware” são pesadas no 

seu funcionamento, pouco flexíveis e tendencialmente integram um ambiente propício à 

reprodução do ambiente tradicional de aulas “majestáticas”. Com limitada interactividade, 

até por limitações do próprio equipamento e da distribuição física dos alunos na sala, que 

não propicia a possível interacção, por dificuldades de acesso ao microfone e alguma 

distância ao equipamento que induz alguma inibição etc. 

Por outro lado as salas de aula virtuais, baseadas em software, integram as condições 

técnicas, para mais facilmente poderem gerar interactividade espontânea e proporcionar o 

tal efeito catalisador e dinamizador do processo de aprendizagem. 

A proximidade do ecrã do computador onde tudo se passa, do micro e da câmara, 

produz um efeito de imersão no ambiente da sala que facilita a interacção.  
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Quase que poderíamos dizer que o uso de sistemas de vídeo-conferência baseados 

em equipamento pesado, são de certa maneira uma reprodução da abordagem da década 

de 70/80 na “Tele Escola”, mas agora com recurso a equipamentos mais modernos e a 

funcionar num “canal de televisão” próprio via Web. 

Os baseados em PC e software, por disporem de mais ferramentas, permitirem mais 

interacção, menos consumo de largura de banda e estão mais em linha com o perfil de 

ensino à distância praticado hoje. Integram portanto as condições técnicas, para mais 

facilmente poderem gerar interactividade espontânea e proporcionar o tal efeito catalisador 

e dinamizador do processo de aprendizagem. 

Dos resultados obtidos no estudo (1) instrumento de análise (1), podemos constatar 

que para os inquiridos é em termos práticos igualmente importante a flexibilidade do uso da 

sala de aula virtual tanto para o professor como para o aluno. 

Conclusões sobre a necessidade de assistência técnica para a instalação e 

funcionamento, salas virtuais baseadas em PC e HW. 

As salas baseadas em PC, funcionam sem ter necessidade de ter qualquer assistência 

além do que é requerido por uma aplicação de software normal, enquanto as salas baseadas 

em Hardware são normalmente suportadas por uma equipa técnica permanente, o que 

agrava a dependência e o custo do seu funcionamento. 

Temos ainda constatado na prática, que a utilização de uma sala baseada em 

computador, pode causar alguma dificuldade ao aluno, numa primeira sessão, que deve ser 

principalmente orientada para apresentação dos formandos e prática de utilização do 

equipamento. Depois disso poderá surgir uma ou outra dificuldade, mas sem relevância. 

Já a utilização por parte dos professores é bem mais difícil de ultrapassar, pois não se 

limita a uma mera aquisição de conhecimentos tecnológicos, mas sim o recurso ao uso de 

novas tecnologias  e novos métodos de ensino e que muitos não estão disponíveis para o 

fazer.  

Porém já não é conclusivo o que se extrai dos resultados estatísticos. Pois enquanto 

se verifica a necessidade de um maior apoio técnico directo ao professor, quando da 

primeira utilização, para o uso de salas baseadas em hardware, nas restantes utilizações ele 

torna-se despercebido, na medida em que embora seja sempre necessário o suporte de uma 

equipa técnica, esta é feita em “back stage”e quase não é visível. 

No entanto torna-se bastante pesado e custoso sob porto de vista económico, na 

medida em que é necessário uma equipa técnica de apoio permanente, situação que não se 

verifica no uso de salas baseadas em PC. 
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José Azevedo, refere mesmo que quando essa equipe não está presente a sessão não 

pode funcionar.  

A título de exemplo, verifiquei, quando uma das vezes me desloquei a uma 

universidade portuguesa, onde ia decorrer uma aula recorrendo à utilização de uma sala 

baseada em equipamento pesado, estava presente uma equipa de três pessoas para suporte 

ao funcionamento e dar o necessário apoio. 

Mas o mais caro é a necessidade de uma equipa técnica de apoio tanto na sala onde 

se faz a emissão, como em cada uma das salas onde se realiza a recepção da sessão. 

Outro aspecto importante salientado por David Richardson, é que alterações 

qualitativas nos dois sistemas têm impactos económicos totalmente diferentes, na medida 

em que em equipamentos pesados implica a sua total substituição e enorme custo 

associado. Enquanto nas soluções baseadas em software e PC, implica a actualização do 

software que na maior parte das vezes é gratuito, ou com um custo bastante menos 

expressivo. 

Da análise dos dados quantitativos, podemos constatar que existe de facto mais 

flexibilidade, maior facilidade de iniciação ao sistema baseado em PC.  

Sob o ponto de vista de suporte para funcionamento temos: 

 

Uso de SV - PC

69,4%

30,6%

Solo

Suporte
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Uso de SV - Hardware

36,8%

63,2%

Solo
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Figura 121 - Necessidade de suporte para uso de salas virtuais, baseadas em hardware ou em PC 

 

É relatado que os utilizadores de sistemas de salas de aula virtuais baseados em PC 

têm mais autonomia e menos necessidade de apoio externo. 

Cerca de 69% dos utilizadores de salas virtuais baseadas em PC conseguem trabalhar 

sozinhos, enquanto somente 36% dos utilizadores recorrendo a equipamentos de Hardware 

pesado o conseguem fazer.  

Para não falar na necessidade de larguras de banda mínimas de 700 kbps contra 150 

kbps em PC, cujos dados já apresentámos anteriormente.  

 

4.5.3.2 – Sobre aspectos funcionais das salas virtuais (objectivo 03) 

Objectivo 03 – Descrever as ferramentas desejáveis e indispensáveis a um bom 

funcionamento das salas de aulas virtuais, segundo o ponto de vista pedagógico.  

Qual o perfil de funcionalidades desejáveis sob o ponto de vista pedagógico. 

Todas as funcionalidades são importantes, como o áudio, o vídeo dos participantes, a 

apresentação de diapositivos, apresentação de filmes didácticos, partilha de ecrã, controlo 

remoto, chat, apresentação de questionários em directo, lançar inquéritos e mais 

ferramentas interactivas síncronas.  

Porém o seu peso não é o mesmo, e devem ser seleccionadas em função da área 

científica que está a ser tratada e da actividade específica de cada sessão. 

Certamente que não se deverá colocar tudo ao mesmo tempo. Mas salas com perfil 

profissional, podem ser devidamente preparadas e formatadas previamente, para poderem 

ter tudo organizado e planeado sob o ponto de vista dos objectivos pedagógicos que se 
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pretendem atingir, ou até mesmo mudando de “lay-out” em função do tema a tratar mesmo 

que seja dentro da mesma sessão. 

Conclusões sobre que ferramentas deve incluir uma sala virtual 

Embora pareça consensual dos resultados do inquérito e para o grupo de 

especialistas que participaram nos debates, que o áudio é o factor mais importante, o vídeo 

tem uma importância grande para aumentar a socialização, mas depois de feitas as 

“apresentações iniciais” perde peso, em especial quando há limitações de largura de banta e 

o uso do vídeo pode implicar a diminuição da qualidade do áudio. 

Seguindo-se o ecrã, para apresentar diapositivos, vídeos ou outros documentos. Na 

realidade a análise dos números leva-nos a concluir que os inquiridos não tomaram 

consciência da importância do que representa a partilha de ecrã, na medida em que por um 

lado a consideram muito importante e por outro lhe atribuem uma cotação relativa bastante 

baixa. 

O chat também se afigura um elemento com alguma importância, para comunicação 

em paralelo e complementar ao funcionamento da própria tutoria.  

Foi no entanto reportado que o chat pode ainda representar um elemento de 

distracção e perturbador para alguns alunos que correm o risco de se desconcentrar em 

relação o fio condutor e aos trabalhos em curso na sessão. 

Foi ainda apontado que o chat é manifestamente insuficiente, para o debate 

síncrono.  

Pois sob o ponto de vista neuro-fisiológico o processo de entendimento cerebral é 

mais lento quando transmitido pela leitura, que por via auditiva.  

Além disso o desfasamento entre receber / interpretar / responder, conduz a uma 

manifesta descontinuidade no debate.  

Além do mais quando se define a comunicação por um canal de leitura, fica 

bloqueada consequentemente a comunicação por um canal “pictográfico” ou de imagem, o 

que reduz a capacidade global de comunicação. 

Isto agravado pela existência de diferentes “learning styles” que em alguns casos são 

substancialmente agravados. 

A agravar ainda esta situação, verifica-se que além da possibilidade de chat 1x1, que 

desloca estes participantes do debate em grupo, há ainda normalmente uma enorme 

quantidade de publicação de mensagens em simultâneo, no ecrã de chat. O que desvaloriza 
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totalmente o interesse do debate em chat, se for esse o interesse em fazê-lo recorrendo a 

esta ferramenta. 

O que de certa maneira poderíamos dizer, que ficamos colocados perante uma 

situação de “multi-monólogos” simultâneos que muito poucos lêem.  

Passamos a reportar, um dos vários debates em chat que participámos (28), onde 

fizemos a anotação do número de entradas de mensagens, durante um debate com recurso 

ao chat. Os resultados obtidos foram os seguintes: 

Duração do debate – 80 minutos; 

Número total de publicações no chat durante o debate – 444 mensagens; 

Número médio de publicações por minuto – 10,8 mensagens por minuto; 

Tempo médio de publicação – uma mensagem cada 5,5 segundos;  

Situações análogas verificam-se em outros debates. 

Não será portanto difícil de concluir que o cérebro humano não tem condições de ler, 

assimilar e responder a mensagens escritas cada 5,5 segundos, tanto mais que em algumas 

continham uma densidade elevada em conteúdo.  

O que nos leva a concluir que muito do que é publicado em chat, é feito de forma 

desligada das restantes mensagens em circulação e com um objectivo nítido de que fique 

registada a participação para posterior avaliação de empenhamento por parte do tutor, sem 

que na prática resulte um beneficio efectivo para o processo de aprendizagem. 

Quanto ao acesso à sala e às funcionalidades. 

Da nossa experiência tem-nos sido evidenciada a necessidade de toda e qualquer 

sessão de carácter formativo deva ser controlado o acesso por duas razões: 

Administrativas; 

Pedagógicas. 

                                                 

28
 Curso em que participámos, sobre Second Life, Muvenation, 2008/2009, Curso co-

financiado pela UE 
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O controlo administrativo é óbvio por razões de matrícula, controlo de presenças etc. 

O controlo pedagógico, disciplinar, avaliação formativa e de funcionamento das 

sessões é igualmente importante, na medida em que é imprescindível, que as sessões sejam 

devidamente controladas para o seu regular funcionamento e eficácea do processo de 

aprendizagem, tanto mais que em muitos casos a presença é um factor a considerar na 

avaliação. 

É consensual que o acesso deve ser limitado a participantes registados e controlado 

pelo tutor. 

Conclusões sobre, se os participantes devem ter acesso a áudio, vídeo, chat, de 

forma livre, ou controlada pelos tutores 

No que se refere ao acesso às funcionalidades da sala existem experiências e 

opiniões divergentes. 

Há quem defenda que o acesso às funcionalidades de áudio, vídeo e possibilidade de 

intervir devem ser totalmente controlados pelo tutor e outras onde tudo deve funcionar 

com grande liberdade participativa e interactiva. 

Da minha experiência, entendo que há três aspectos importantes a considerar:  

1. O perfil pessoal do tutor;  

2. A gestão dos recursos disponíveis; 

3. A área científica a abordar. 

Durante anos (desde 1992), usei uma sala virtual Marratech, onde após entrar, o 

aluno tinha acesso livre a áudio, vídeo e chat, em função do interesse do aluno querer ou 

não ligar. 

Esta abordagem gerava um bom ambiente social e colaborativo.  

Nunca tivemos qualquer acto de indisciplina ou de perturbação do normal 

funcionamento de qualquer aula. No entanto a sala virtual estava configurada para só terem 

acesso alunos registados no curso. 

Posteriormente passámos a testar várias aplicações como, Livelearn, Elluminate, 

DimDim, Wiziq e finalmente usamos actualmente (2010) com regularidade Adobe Connect, 

onde de uma maneira geral o acesso a ferramentas de comunicação ou actividades 

interactivas, é programável conforme o tutor entender. 
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Embora possam ser definidos perfis de utilizadores e consequentemente perfis de 

acesso a funcionalidades, afigura-se que quando introduzido restrições de utilização aos 

formandos, esta modalidade introduz um factor de “frieza” e redução da socialização, num 

ambiente que por natureza é já tendencialmente “frio”. O que é de certa maneira 

contraproducente.  

 

4.5.3.3 - Análise comparativa de resultados pedagógicos  (Objectivo 04) 

Objectivo 04 – Analisar aspectos gerais e específicos sobre o funcionamento de salas de 

aula virtuais e sua utilização numa perspectiva pedagógica, com um foco na tutoria online;  

Conclusões sobre a orientação didáctica em sala virtual. 

Embora sob o ponto de vista metodológico, parece apontar para que as sessões de 

exposição tipo tradicionais, devam estar mais indicadas para serem distribuídas em sessões 

assíncronas “on demand”, em formato de vídeo didáctico. 

E as sessões de tutoria síncrona, praticadas em salas de aula virtuais, indicadas para 

esclarecer dúvidas, promover debates, apresentação de trabalhos de alunos e outras 

actividades interactivas. 

Na realidade embora alguns dos participantes em debates, expressem de forma 

inequívoca que as salas de aula virtuais e as sessões de tutoria devem ser eminentemente 

orientadas para actividades interactivas, a opinião expressa por alguns dos especialistas 

durante os debates, ainda vai no sentido de que as sessões virtuais devam se usadas 

indiferentemente para actividades de exposição ou de interactividade. 

Em termos práticos e da vivência do dia-a-dia, em ambiente virtual com os nossos 

alunos, constatámos que apesar de todo o apelo a abordagens construtivistas, são os alunos 

que menos estão disponíveis para as mesmas e preferem sessões muito tuteladas e 

acompanhadas, isto é, tem forte preferência por sessões de exposição mesmo em ambiente 

virtual.  

Conclusões sobre, a orientação pedagógica e didáctica da aula virtual  

Parece ser consensual que ambas as abordagens são desejáveis pelos participantes 

nos debates. 

Da nossa experiência, embora sobe o ponto de vista teórico, possa parecer que a 

apresentação e distribuição de conteúdos possa e deva ser apresentada assincronamente 

com suporte em vídeos para leitura “on demand”, e actividades interactivas de tutoria 
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propriamente ditas, serem vocacionadas para serem o objecto do uso em salas virtuais, 

temos constatado que os alunos se sentem motivados e recebem com agrado sessões onde 

os conteúdos sejam mistos de apresentação e debate. Embora a apresentação dos 

conteúdos requeira uma nova semântica e uma nova abordagem, no contexto de nova 

metodologia.   

Conclusões de resultados obtidos em sala presencial e virtual. 

A questão principal consiste em identificar se será possível substituir uma sala de 

aula presencial por uma sala de aula virtual, o quê e como. 

Na entrevista que realizámos com George Siemens, este sintetiza de forma quase 

perfeita o que há a dizer sobre este tema e passamos a transcrever.  

… “Eu diria que não é tarefa fácil, na medida em que uma aula à distância não é uma 

réplica de uma aula presencial, com o recurso a um mero instrumento ou instrumentos 

tecnológicos.  

É muito mais que isso. É necessário usar uma nova semântica, uma nova narração, 

um ritmo de apresentação e recorrer a recursos multimédia que normalmente muitos 

professores não usam nas suas aulas presenciais. 

São na realidade coisas substancialmente diferentes, que para serem bem feitas 

requerem um trabalho cuidado de adaptação e ajuste. Mas se pudermos partir de aulas 

presenciais, já estruturadas e rodadas será uma ajuda muito grande para podermos ter um 

trabalho de qualidade.”… 

Na opinião dos especialistas entrevistados, que subscrevemos, a opinião generalizada 

é que, ressalvando aspectos concretos relacionados com áreas científicas específicas e 

temáticas precisas, a generalidade dos conteúdos pode ser tratado com toda a qualidade em 

ambiente virtual. 

Conclusões sobre, substituir uma aula presencial por uma aula virtual 

Em síntese, no que diz respeito aos resultados do inquérito online, podemos 

constatar que mais de 84% dos inquiridos dizem que é possível, ou fácil substituir uma aula 

presencial por uma aula virtual.  

Além disso mais de 85% dos inquiridos considera que consegue realizar praticamente 

a mesma coisa num ambiente virtual que num ambiente presencial.  

Podemos pois concluir em relação a cada um dos aspectos identificados, nas 

respostas dadas à pergunta aberta lançada no inquérito online: 
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1. Tudo é possível; 

2. Objecções quanto aos aspectos de interactividade, socialização e contacto 

pessoal; 

3. Dificuldades de realização de laboratórios e trabalhos que envolvam a 

aprendizagem com base no uso ou manipulação de equipamentos ou 

materiais;  

4. Outros aspectos não pertinentes. 

E em relação ao debate com especialistas citamos: 

João Correia de Freitas – Universidade Nova de Lisboa, que julgamos que sintetiza 

bem a generalidade das respostas dadas: 

… “De uma forma telegráfica diria: Sim absolutamente, mas se puder ser presencial 

que seja.” … 

Outro aspecto muito importante em que os especialistas puseram um foco especial, 

foi o facto de o trabalho em ambiente à distância, não é nem deverá ser uma mera réplica 

do que acontece duma maneira geral numa aula presencial. 

Implica muito mais que o recurso a novas tecnologias, requerer sim uma nova 

metodologia pedagogia, uma nova semântica multimédia, novos processos de narração e de 

comunicação didáctica.  

Aqui foram muito claros os comentários de George Siemens, Norbert Pachler, David 

Richardson, Conny Ericsson e Manuel Benito, onde a necessidade de aquisição de novas 

competências por parte dos docentes é imprescindível.  

Conclusões sobre, se as actividades interactivas assíncronas, são suficientes 

para realizar uma tutoria correcta  

Procurou-se com este conjunto de questões, identificar a importância ou não, das 

actividades assíncronas, bem como a sua relatividade. 

Se é unânime, clara e inequívoca, a opinião dos especialistas em reconhecerem a 

insuficiência das actividades interactivas assíncronas no ensino à distância, bem como a 

importância e a necessidade das salas de aula virtuais síncronas, para a eficácia do ensino à 

distância, já o mesmo não se verifica nos que responderam ao inquérito. 

Há ainda a considerar a importância que tem o peso da área científica em que se 

trabalha, pois determina o peso relativo a dar a actividades síncronas, presenciais ou à 

distância e a importância das actividades assíncronas.  
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Poderíamos dizer que os resultados da análise quantitativa, revelam-se de certa 

maneira a mesma tendência, mas de uma forma mais atenuada, na medida em que apenas 

65% dos inquiridos afirmam a necessidade de usar salas de aula virtuais. 

Parece no entanto ser de certa forma nebulosa o perfil de uma possível conclusão, 

para qualquer dos grupos, quanto ao peso relativo das várias ferramentas nas actividades 

assíncronas. 

O facto de nos encontrarmos perante uma área científica emergente, leva a que 

ainda não exista uma opinião estabilizada sobre este tema. 

Julgamos ainda, que o facto de o grupo que participou no inquérito do qual resultou 

a análise quantitativa, apenas 72,6% tinham experiência de ensino à distância e destes 

apenas, 43,6% tinham participado como formadores, o que quer dizer que apenas 31,7% do 

total dos inquiridos tinha experiência como formador. 

 

Já usou uma SAV – Sala de aula virtual em ambiente de ensino? 
Tabela 120 - Experiência de uso de SAV 

 

Participou como formador em algum curso a distância?  
Tabela 121 - Participação como formador em cursos à distância 

Resposta Média Total 

Sim   43,6% 51 

Não   35,9% 42 

Total   79,5% 93 / 117 

Este perfil pode portanto ter de alguma maneira contribuído, para ser manifestada 

uma preferência relativa pela tutoria assíncrona e ao recurso a ferramentas tradicionais, 

como, fóruns, wikis, blogues, etc, inseridas ou não em LMS. 

Em nossa opinião a tutoria assíncrona, tem a sua importância relativa, mas se não for 

complementada por actividades síncronas presenciais ou em salas de aulas virtuais 

interactivas, pode comprometer definitivamente a qualidade de um curso à distância, bem 

Resposta Media Total 

Sim   72,6% 85 

Não   22,2% 26 
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como dos resultados a atingir, não só pelo abandono prematuro de formandos, como pelo 

facto dos resultados atingidos poderem ser substancialmente reduzidos. 

Da nossa experiência é indiscutível que as duas abordagens de tutoria se 

complementam e completam.  

Conclusões sobre, se a tutoria online é absolutamente necessária para o 

ensino à distância 

Os resultados da análise quantitativa e qualitativa estão em sintonia. Embora os 

números falem por si, onde 86,6% dos inquiridos expressa a sua opinião a favor da 

necessidade de tutoria online. Pode apreender-se com mais ênfase dos comentários 

transcritos, a necessidade e importância da tutoria online. 

Qual a importância da tutoria síncrona no ensino à distância? 

Os resultados da análise quantitativa e qualitativa estão em sintonia. Os números 

falam por si, onde 86,6% dos inquiridos expressam a sua opinião a favor da tutoria online. 

Quanto aos participantes em debates, entrevistas num total de trinta e três, todos 

expressam a sua opinião a favor da importância e necessidade de tutoria online, com 

excepção de um. 

Da nossa experiência, como docente em contexto de ensino não presencial, 

universitário e formação de formadores e professores, usamos esta prática desde 2002, com 

muito bons resultados. 

Podemos mesmo evidenciar que sem o apoio da tutoria online e o uso de uma sala 

de aula virtual, os resultados que temos obtido seriam certamente substancialmente 

reduzidos, com forte prejuízo para a aprendizagem por parte dos formandos. 

Nomeadamente quando temos envolvido nas pós-graduações em que coordenamos, 

professores de várias universidades europeias e alunos de vários continentes.  

Com a tutoria online, consegue combater-se o isolamento, a desmotivação, a 

desmobilização ou alguma confusão com que o formando se debata. O aluno sente-se 

guiado, e motivado através de um debate interactivo directo, onde são esclarecidas dúvidas 

e desenvolvidas dinâmicas individual e de grupo. Representa ainda um elemento importante 

da avaliação formativa.  

A tutoria online síncrona, representa hoje uma das vertentes do ensino misto (b-

learning). Tendo substituído em muitos casos a componente presencial que foi considerada 

como essencial no século XXI, para assegurar a qualidade pedagógica do ensino.  
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Da nossa experiência e dos estudos de casos que temos levado a cabo, foi-nos dado 

constatar que a tutoria online, pode apresentar além da vertente síncrona e assíncrona (uso 

de plataformas LMS), uma sub-vertente dentro das actividades síncronas: isto é, pode ser 

realizada em sala de aula virtual, com a plenitude das ferramentas de comunicação 

disponíveis, como áudio, vídeo, apresentação de diapositivos, partilha de ecrã, controlo 

remoto, chat etc.; outro aspecto é o recurso à vídeo-difusão com o apoio de chat integrado. 

Ambos os aspectos foram praticados por nós, ver exemplos disponíveis online em: 

Abertura do cursos de pós-graduação CPD (Competencias Pedagógicas e Didácticas)  

realizado presencialmente na universidade dos Açores (2007), na Ilha de S. Miguel e 

simultaneamente vídeo difundido para via Web, para ser acessível por alunos nas restantes 

ilhas bem como no Brasil. (29). 

Actividades de tutoria realizada regularmente durante um curso. Exemplo de tutoria 

realizada no curso de pós-graduação em Competências Pedagógicas e didácticas em e-

learning, principalmente com alunos dos Açores em 3 de Junho de 2008. (30) 

Ou ainda no repositório de mais de 200 vídeos de debates e conferências em que 

participámos ou moderámos, disponíveis em:  

http://thegraal.ccems.pt/course/view.php?id=51  

A diferença fundamental consiste no facto de que embora a actividade de vídeo-

difusão seja mais pobre sob o ponto de vista de interactividade, ela revela-se de mais fácil 

participação, para alunos inexperientes no uso de tecnologias especialmente quando num 

curso, em que os alunos não poderão estar presentes a uma sessão de abertura presencial, 

onde será feita a necessária adaptação ao uso das tecnologias.    

Consideramos por isso, o uso de tutoria online síncrona, um instrumento 

imprescindível no sistema de ensino à distância.  

                                                 

29
 Abertura do curso CPD com a participação dos Coordenadores, Florentino Blázquez e António dos 

Reis assim como o Pró-reitor da Universidade José Azevedo. Vídeo disponível: 

http://olcw.thegraal.net/cpd/Apresentcao_cpd/index.html 

 

30
 Vídeo: http://olcw.thegraal.net/cpd/tutorias/tutor_080306/tutor_080306/tutor_080306.html 

http://thegraal.ccems.pt/course/view.php?id=51
http://olcw.thegraal.net/cpd/Apresentcao_cpd/index.html
http://olcw.thegraal.net/cpd/tutorias/tutor_080306/tutor_080306/tutor_080306.html
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Conclusões sobre ter uma foto em vez de vídeo e o seu impacto no processo de 

ensino 

Da análise do inquérito qualitativo podemos dizer que 2/3 dos participantes 

expressam que é pouco relevante a importância do vídeo no contexto pedagógico.  

Porém a opinião qualitativa generalizada expressa por especialistas, aponta que o 

vídeo, é muito importante na óptica social e de pouca relevância numa perspectiva 

pedagógica.  

Podemos dizer que não estamos perante uma conclusão clara, as várias opiniões 

apontam para o facto de que o teor da reunião define se deve ser dada ou não maior ou 

menor importância ao vídeo dos participantes. 

Da nossa experiência poderíamos dizer que o vídeo tem maior importância em 

sessões de componente marcadamente social, como apresentações de membros de curso, 

debates com alternância de participantes, onde que fala deve estar visível etc. 

Na própria apresentação de conteúdos em formato multimédia, costumamos fazer 

uma pequena introdução de 1 a 2 minutos com vídeo, seguindo-se o restante da exposição 

só com a apresentação de diapositivos e áudio. 

 

Conclusões sobre, se a gravação das aulas, deve estar acessível 

exclusivamente a tutores, ou a tutores e alunos.  

Verifica-se uma nítida contradição entre os resultados da análise quantitativa e 

qualitativa. 

Enquanto que, em temos de resultados quantitativos temos uma maioria de 62,4% 

de opiniões favoráveis à gravação feita por professores e alunos, 28,2% que não 

expressaram a sua opinião e apenas 9,4% a favor de que a possibilidade de fazer gravações 

seja limitada aos professores.  

Da análise das opiniões qualitativas expressas, a sua totalidade vai no sentido de que 

a possibilidade de gravar as aulas seja da competência exclusiva dos professores. 

A explicação que damos para esta acentuada discrepância, pode residir no facto dos 

participantes na análise qualitativa sejam exclusivamente professores e entre os 

participantes na análise qualitativa se encontra um número expressivo de protagonistas que 

têm actuado como formandos em cursos à distância. 

Para o efeito basta constatar que apenas 50% têm experiência como tutor. 
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Experiencia en tutoría en línea como 

tutor

50,5%49,5%
Si

No 

 

Figura 122 - Experiência de tutoria online como tutor 

Dos restantes apenas 71,1% tinham experiência de participação em cursos online 

como alunos. 

Experiencia de tutoría en líne como 

alumno

71,1%

25,8%

Si

No

 

Figura 123 - Experiência de tutoria online como aluno 

Em nossa opinião, cremos que embora as gravações possam ser um excelente 

instrumento de apoio para o estudo, actividade reflexiva dos alunos que tenham participado 

nas sessões síncronas ou vão tomar conhecimento do tema pela primeira vez e necessitem 

de mais que uma visualização, para um completo entendimento do conteúdo, consideramos 

que seja prudente que as gravações sejam controladas pelos professores. Tendo 

especialmente em conta que uma gravação feita em directo de uma exposição, mesmo que 

devidamente preparada e estruturada, sobre qualquer tema, pode sem que o professor se 

aperceba, surgir gralhas, repetições de frases, conceitos truncados ou outros aspectos que 

podem desvalorizar o conteúdo como instrumento pedagógico, distorcê-lo. 

 Tudo isto pode pôr em causa a credibilidade do professor e da instituição de ensino 

que este representa, se a gravação puder ser disponibilizada sem qualquer revisão, ou 

portanto gravada e usada por parte dos alunos sem qualquer controlo de qualidade por 

parte do corpo docente.  
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Conclusões sobre a importância do trabalho de grupo no ensino à distância  

Os grupos além de criarem as condições para promover um trabalho colaborativo 

muito útil, na perspectiva do desenvolvimento de actividades reflexivas, esclarecimento de 

dúvidas, pode também colmatar as dificuldades resultantes do isolamento, desmotivação e 

anular algumas possíveis desistências. 

A utilização da sala de aula virtual no trabalho de grupo tem-se revelado, um 

instrumento preciosos e de grande valor tanto sob o ponto de vista da comunicação, como 

social. Esta opinião foi totalmente subscrita pelos participantes nos debates e fortemente 

evidenciada pelos alunos (todos professores) que participaram nos cursos à distância de 

longa duração.  

É pois um elemento importantíssimo em ensino à distância, tanto como elemento do 

processo de aprendizagem, como elemento de socialização. 

Análise de boas práticas realizadas em ambientes virtuais. 

Os aspectos que mereceram mais evidência por parte dos entrevistados, 

participantes nos debates e inquérito, foram: 

As competências dos tutores; 

Um bom trabalho de preparação das sessões, por parte dos tutores. 

Outros aspectos foram salientados e podem ser observados em detalhe no ponto 

3.1.2. 

Conclusões sobre a opinião de formandos de um curso de pós-graduação 

realizado em ambiente não presencial. 

Afigura-se que de uma maneira geral foi expresso pela generalidade dos formandos 

no curso (todos professores) a importância e a melhoria introduzida no curso pelo recurso 

permanente ao uso de salas de aula virtual síncrona, estando salvaguardados os 

recomendados requisitos técnicos, de dispor de largura de banda adequada e dominar a 

utilização dos equipamentos e software. 

A experiência foi muito gratificante para a generalidade dos participantes e para 

alguns em especial por viverem em zonas remotas não poderem ter tido acesso ao tipo de 

formação que foi disponibilizado se não se tivesse recorrido aos meios técnicos e à 

metodologia utilizados. 
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Os trabalhos desenvolvidos em grupo, não só permitiram valorizar o processo de 

aprendizagem, como só foi possível serem realizados neste curso, porque foram criadas 

condições aos formandos para poderem trabalhar com aulas virtuais, pois alguns membros 

do mesmo grupo localizavam-se geograficamente a mais de 2.500 quilómetros de distância.   

A generalidade das respostas encontram-se em sintonia com o conteúdo dos 

comentários e observações realizadas nos debates e entrevistas anteriormente 

apresentadas. 

Verifica-se também algumas discrepâncias em algumas respostas que mais parecem 

problemas de interpretação quanto ao conteúdo das mesmas.  

4.5.4 – Sintese de resultados e conclusões do estudo (2)  

4.5.4.1 - Sobre a comparação de salas de aula virtuais 

Da análise feita tivemos em linha de conta para efeitos de análise comparativa, para 

além do perfil tecnológico definido pelos fornecedores de cada uma das plataformas, a 

qualidade das ferramentas disponibilizadas, como áudio, vídeo, apresentação de 

diapositivos, refrescamento de ecrã, e consumo de banda para um funcionamento aceitável. 

Esta abordagem embora não sendo a melhor, dado que introduz factores de ordem 

subjectiva, foi a possível para poder obter alguma informação de alguma forma conclusiva. 

Para o efeito preferimos não ordenar as salas de aula virtuais que analisámos mas 

criar grupos equivalentes. 

Grupo I –  

Marratech e Adobe Connect pró 

Na altura em que realizámos o estudo comparativo, fins de 2008 e inicio de 2009, 

estas duas salas virtuais destacavam-se pela sua qualidade e performance. 

No entanto no primeiro trimestre de 2009 a Marratech foi vendida à Google, tendo 

esta sala deixado de ser comercializada como sala virtual, desde Março de 2009. 

Grupo II –  

Colibri / Scopia 

Esta sala destina-se a ser disponibilizada para as universidades públicas portuguesas 

pela FCCN, apresenta um bom perfil, no entanto dos testes que fizemos apresenta alguns 
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aspectos com menos performance, que a sala Adobe, principalmente na componente 

multimédia. 

Elluminate 

Esta sala embora continue a figurar no grupo da frente, apresenta algumas menores 

valências na sua componente multimédia. 

Grupo III –  

Neste grupo poderemos integrar as restantes salas virtuais estudadas. Todas têm 

uma versão “open source” com menos funcionalidades, mas que podem ser aumentadas 

mediante o pagamento para um “up grade”. 

De qualquer das formas as suas funcionalidades afiguram-se ser inferiores às salas 

referidas nos grupos anteriores. 

Dados técnicos comparativos referentes às salas virtuais analisadas encontram-se nos 

quadros seguintes. 

 

4.5.4.2 - Quadro Síntese de todas as salas virtuais analisadas  

Tabela 122 - Quadro Comparativo de dados técnicos de salas virtuais 

 Nome comercial da sala de aula 

virtual 

 Marrat

ech 

Adobe Ellumin

ate 

Scopia 

/Colibri 

Livelear

n 

DimDi

m 

WiZiQ VIEW 

1 Nº ORDEM   1 2 3 4 5 6 7 8 

2 A sala é “proprietária” S//N Y Sim S Não / 

protoc

olos 

abertos

. 

Sim Não  Sim 

 Tipo e custo do licenciamento   Preço 

Educaç

ão 

N/A  Variave

l 

  FREE/P

LUS/Pr

ofessio

nal 

3  à Porta €  Não N/A 1500€ / 

porta ~ 

custo 

de 

equipa

mento 

e 

licencia

mento 

    

4  à Sala € Y Sim S Sem 

limite 

de 

 Entre 

20 a 

100  

 0/$6,95

/$13,95 
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salas( 
31

) 

5  ao Utilizador Registado € Y Sim N Sem 

limite 

de 

utilizad

ores( 
32

) 

  Free 

Premiu

m 

($49.95 

a year) 

 

6 Para a utilização desta sala tem de 

instalar algum software específico   

S/N Y Flash 

Player 

e 

browse

r 

N Plugin 

WEB 

(Active

X) para 

Interne

t 

Explore

r 

N N N N 

 Funciona nos seguintes ambientes?          

7  Windows S/N 250 Sim S Sim S S S S 

8  Linux S/N 125 Sim S Não S S S S 

9  Macintosh S/N  Sim S Não S S S S 

 Qual a largura de banda mínima que 

necessita para a sua utilização em 

boas condições 

 500        

10  Download kbps 250 100kbp

s 

N/A 150Kbp

s 

128Kbs ND quaqlu

er 

56k 

11  Upload kbps Y 100 N/A 150Kbp

s 

128Kbs ND  56k 

 Qual a largura de banda 

recomendável 

         

12  Download kbps N 200 k 250 

kbps 

384Kbp

s 

128Kbs ND  512k 

13  Upload kbps Y 200 k 250 384Kbp

s 

128Kbs ND  128k 

14 As funcionalidades da sala são 

configuráveis em função da largura de 

banda do utilizador 

S/N N Sim S Sim ~ 

Autom

ático 

N N N N 

15 O formato da sala de aula é 

configurável em função das 

S/N N Sim N Não ~” 

(33 

N S N S 

                                                 

31 Está sempre dependente do equipamento disponível. NA FCCN temos 3 de 24/768kbps 

portas, que na verdade, permitem cerca de (3 * 24 * 2) portas em WebConference. Não existe 

licenciamento a limitar o número de salas disponíveis. 

32 Para efeitos práticos na plataforma distribuída pela FCCN não existe licenciamento por 

utilizador, no entanto, para utilizadores da versão "pro", que possui funcionalidades adicionais, existe 

um licenciamento especifico. 

 

33
 No ambiente FCCN, existem os utilizadores "normais" e os utilizadores "moderadores". As 

sessões com moderador, limitam algumas funções a este tipo de utilizadores. As sessões sem 
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necessidades do utilizador 

 Integração com protocolos          

16  Proprietário S/N N/A Não N Sim ~  S N  N 

17  H.323 S/N Y  N Sim N ND  N 

18  SIP S/N Y Sim N Sim N ND  N 

19 Interligação com redes/plataformas 

externas 

S/N  Sim N Sim S  Moodle

?? 

Existe 

API 

20  Do mesmo fabricante S/N N/A Sim S Sim S S  ? 

21  De fabricantes distintos S/N Y Sim N Sim S S  ? 

22  Na LAN (Intranet) S/N Y Sim N Sim S N  ? 

23  Na WAN (Internet) S/N Y Sim N Sim S S  ? 

24 Nível de conhecimento recomendado 

para os utilizadores  (A / Méd / Baixo) 

A/M/B M Baixo M Baixo B  B B 

 Idioma do interface          

25  Só numa língua S/N N Não S Não N S S S 

26  Várias línguas, excluindo 

o português 

S/N S Não N Não N   N 

27  Várias línguas, incluindo 

português 

S/N N Sim N Sim S   N 

 Dispõe das seguintes funcionalidades 

para o Tutor 

         

28  Áudio - Áudio S/N S Sim S Sim S S S S 

29  Video - Vídeo S/N S Sim S Sim S S S S 

30 Virtual Board for presenting - Quadro 

virtual p/ apresentação 

S/N S Sim S Não /  S S S S 

31 Permite animação em cada slide  S/N N Sim N Sim N S  S 

   Marrat

ech 

Adobe Ellumin

ate 

Sim /  Livelear

n 

DimDi

m 

WiZiQ VIEW 

32 Virtual Board for comments - Quadro 

virtual p/ comentários 

S/N S Sim S Não N S  S 

33 Screen Share - Partilha de ecrã bi-

direccional 

S/N S Sim N Não N S S 

(Potent

ially) 

S 

34 Remote control - bidireccional S/N N Sim N Não N S N S 

35 File Share - Partilha de ficheiros S/N S Sim N Sim S S N S 

36 Chat S/N S Sim S (34) S  S S 

37 Número máximo de participantes por 

sala 

# Ilimt. 

Depen

dlargur

a 

banda 

100 VARIÁV

EL 

Limitad

númer

o 

portas  

Ilimitad

o 

 200 45 

38  Número de participantes 

activos (áudio+ vídeo) 

simultaneamente na sala 

# Sem 

limite 

Sem 

limite 

2  1 4 ? 20 

 Dispõe das seguintes funcionalidades 

para todos os outros participantes 

   N Sim   The 

Present

er gives 

control 

or 

grant 

privileg

ies to  

attend

ees 

 

39  Áudio - Áudio S/N Y Sim  Sim S S  S 

                                                                                                                                                         

moderador, todos têm acesso a todas as funções. No COLIBRI, em determinadas situações, criamos 

sessões com moderador mas não disponibilizamos o PIN ao utilizador. 

34
 igual ao número máximo de participantes possível no sistema 
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40 Video - Vídeo S/N y Sim  Sim S S  S 

41 Virtual Board for presenting - Quadro 

virtual p/ apresentação 

S/N Y Sim  Sim ~ 

Chat 

S S  S 

42 Virtual Board for comments - Quadro 

virtual p/ comentários 

S/N Y Sim  Não / 

Partilha 

de Ecrã 

e 

Aplicaç

ões 

N S  S 

43 Screen Share - Partilha de ecrã bi-

direccional 

S/N Y Sim  Não N S  S 

44 Remote control - bidreccional S/N N Sim  Não N S  S 

45 File Share - Partilha de ficheiros S/N Y Sim  Sim S S  S 

46  Chat S/N Y Sim   S   S 

 Que ficheiros recebe directamente 

sem qualquer conversão 

    Não Por 

link,  

   

47  PPT S/N Y Sim S Não S S S S 

48  Word S/N Y Não N Não S S S S 

49  Excel S/N Y Não N Não S S S S 

50  PDF  S/N N Sim N Não S S S S 

51  Outros (quais?)   SWF; 

FLV; 

JPG; 

MP3 

  Todos Todos 

por 

partilha 

Flash SWF,JP

G,GIF,P

NG, 

MP3 

52 Gravação das sessões S/N  Sim N 35 S   N(a ser 

implem

entado) 

53  Só pelo tutor S/N N Sim  36 S S S N 

54  Por todos os 

participantes 

S/N Y  Não  Sim S N S 

(accord

ing 

with  

Present

er) 

N 

55 A SAV permite o acesso individual a 

todos os participantes ao uso de 

áudio, vídeo, sem pedir permissão  

S/N Y Não N  N N N S 

56 Que funcionalidades gostaria de 

salientar que existem nesta SAV que a 

diferencia de outras semelhantes e 

melhora a sua performance 

 Y (Mac)   Respos

ta 

    

4.5.4.3 - Analise comparativa Adobe Connect Pro – Elluminate 

A sala Adobe Connect Pro e a Elluminate são as salas com maior indicação no estudo 

que fizemos, na medida em que a sala Marratech deixa de ser uma alternativa por ter 

deixado de estar disponível. 

Pareceu-nos importante fazer uma análise mais detalhada comparando as 

funcionalidades mais relevantes de ambas as salas, sob o ponto de vista qualitativo e 

quantitativo. 

                                                 

35
 Só pelo moderador. Se o moderador for o tutor 

36
 só se a sessão não tiver PIN de moderação 
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Recorremos para o efeito ao estudo que tínhamos realizado sobre cada uma das 

salas, no contexto da utilização prática que tivemos oportunidade de fazer, bem como o 

trabalho e observações realizadas por nós próprios e outros colegas. 

Reportamos aqui alguns vídeos de trabalhos de apresentação realizados, sobre cada 

uma das salas virtuais. 

Apresentação Adobe Connect pro António dos Reis: 

Acção de formação sobre sala Adobe: http://uex.emea.acrobat.com/p51363922/ 

Curso de Parcticas de Adobe Connect realizado na Unversidade da Extremadura 

Espanha: 

http://thegraal.ccems.pt/file.php/85/Curso_adobe_Es/aula_01_adobe%20Es/index.h

tml 

Apresentação da plataforma Elluminate por Pedro Corcho – Universidade da 

Extremadura em Carceres Espanha: 

https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/playback.jnlp?psid=2010-06-

22.0154.M.5CDBAF33E2846AE8052CC1750C5351.vcr&sid=2009325 

Para o efeito de análise comparativa, entre aspectos gerais e ferramentas disponíveis 

de Adobe Connect e Elluminte considerámos 22 items, que constam na tabela seguinte, (37) 

para efeitos de caracterização, comparação das salas e satisfação do utilizador. 

Fomos analisar os aspectos em que as duas salas integravam elementos equivalentes 

e aquelas em que divergiam. 

                                                 

37
 Para efeitos de comparação Usámos o “TOPSIS – Costumer Satisfaction evaluation Mmodel” este é 

um modelo genérico para avaliação da satisfação de um cliente referente à utilização de produtos 

semelhantes. Embora o Modelo genérico e a respectiva metodologia de análise existentes, foi necessário fazer 

os respectivos ajustamentos para a comparação de salas de aula virtuais. 

Para o efeito identificámos 22 tópicos relevantes para o utilizador.  

A cada tópico foi atribuído um factor de ponderação relativa inter-tópicos.  

Finalmente atribuído um factor de satisfação do cliente de cada uma das salas de aula virtuais. 

 

 

 

http://uex.emea.acrobat.com/p51363922/
http://thegraal.ccems.pt/file.php/85/Curso_adobe_Es/aula_01_adobe%20Es/index.html
http://thegraal.ccems.pt/file.php/85/Curso_adobe_Es/aula_01_adobe%20Es/index.html
https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/playback.jnlp?psid=2010-06-22.0154.M.5CDBAF33E2846AE8052CC1750C5351.vcr&sid=2009325
https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/playback.jnlp?psid=2010-06-22.0154.M.5CDBAF33E2846AE8052CC1750C5351.vcr&sid=2009325
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Atribuímos factores de ponderação a cada factor, face ao seu potencial didáctico e 

pedagógico. Assim calculámos o potencial de satisfação de cada uma das salas face ao 

conjunto de pontuação resultante do somatório dos critérios que cada uma integra. 

Finalmente foi possível calcular o potencial de satisfação relativa do cliente expresso 

em termos percentuais. 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

Tabela 123 - Analise comparativa das salas Adobe Connect e Elluminate segundo o Método TOPSIS 

 

Aspectos gerais:  Adobe Ellumi

nate 

Globa

l 

23. Flexibilidade ± 5 5 5 

24. Largura de banda necessária ± 5 5 5 

25. Controlo de acesso e durante a sessão 

pelo moderador 

± 3 3 5 

26. Preparação da sessão e criação de lay 

outs 

+A 5 3 5 

27. Criação de cenários de fundo de sala +A 3 0 5 

Ferramentas disponíveis:    5 

28. Qualidade do Áudio +A 5 3 5 

29. Qualidade do Vídeo dos participantes +A 5 3 5 

30. Apresentação de diapositivos +A 5 3 5 

31. Apresentar vídeos de conteúdos +A 5 1 5 

32. Partilha de ecrã ± 5 5 5 

33. Controlo remoto ± 5 5 5 

34. Partilha de ficheiros ± 1 1 5 

35. Chat geral e personalizado ± 3 3 5 

36. Quadro para comentários ± 3 3 5 

37. Inquérito curto ± 3 3 5 

38. Inquérito detalhado ± 4 4 5 

39. Gravação de sessões ± 5 5 5 

40. Edição da gravação +A 5 0 5 

41. Distribuição e Reprodução da gravação +A 5 3 5 

42. Salas repartidas, existência e 

funcionamento 

+A 5 2 5 

43. Que tipos de ficheiros podem ser 

apresentados na sala 

± 4 4 5 
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44. Ambiente multimédia em geral +A 5 3 5 

  94 67 115 

Comparar Adobe com Elluminate  100% 71,3  

Comparação em termos absolutos  81,7% 58,2% 100% 

 

Têm 12 características semelhantes e 10 favoráveis a Adobe e nenhuma favorável a 

Elluminate. Se usarmos factores de ponderação nas características, um potencial de 

satisfação de 71,3% para a sala Elluminate face à sala Adobe Connect (Segundo o Método 

TOPSIS ajustado) resultante das características de cada uma das salas.  

Podemos ainda dizer que na última linha se encontra expressa o valor de satisfação 

relativa absoluta do consumidor, face a uma satisfação total possível. 

Assim encontraríamos uma satisfação de 81,7% de satisfação para um utilizador de 

Adobe Connect, face a uma satisfação de 58,2% de um cliente de Elluminate. 

Estes resultados permitem a outros investigadores, que utilizem o mesmo método, 

estabelecer a satisfação relativa de utilizadores de outras salas de aula virtuais e 

consequentemente estabelecer um alinhamento comparativo.  

As observações qualitativas verificadas constam nos quadros seguintes: 

1. Flexibilidade 

Adobe Elluminate 

Ambas as salas de aula virtuais apresentam boas características de flexibilidade, 

dado o seu perfil tecnológico podem ser utilizadas com facilidade em qualquer lugar 

onde exista ligação à Internet. 

 

2. Largura de banda necessária 

Adobe Elluminate 

Ambas as salas têm vários formatos de configuração de áudio e vídeo que nos 

permite funcionar com de forma aceitável com larguras de banda reduzidas, desde 100 

Kbps, só em formato de áudio e apresentação de diapositivos. 

Se pretendermos usar vídeo também se consegue com largura de banda de 

download e upload a partir de 200kbps. No entanto para se poder obter boa qualidade 
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tanto de áudio como de vídeo, recomendamos que se deve dispor de largura mínima 

de 250 a 300 kbps. 

 

3. Controlo de acesso e durante a sessão pelo moderador 

Adobe Elluminate 

Em ambas o anfitrião de sala tem controlo sobre o acesso e de moderação mais 

ou menos semelhante. 

 

4. Preparação da sessão e criação de lay outs 

Adobe Elluminate 

Relativo a este aspecto, as salas apresentam funcionalidades substancialmente 

diferentes. 

Na preparação de uma sessão 

poderão em ambiente Adobe ser 

criados cenários de fundo de sala com 

imagens de enquadramento, assim 

como escolher apenas as ferramentas 

que sejam consideradas adequadas ao 

tipo de actividade que vai decorrer, 

isto é, se vamos fazer uma 

apresentação de um conteúdo, 

poderemos usar uma janela grande 

para passar diapositivos e outra para o 

apresentador. Se vamos fazer um 

debate, certamente será melhor usar 

uma janela grande para o vídeo dos 

participantes e possivelmente uma 

janela mais pequena para os 

diapositivos e ainda uma outra para ir 

apresentado as conclusões que 

emergem do debate. 

Tudo é passível de ser planeado 

e configurado pelo apresentador, 

Em ambiente Elluminate as 

configurações são pré definidas e o 

apresentador terá de usar um dos 

estereótipos existentes. Não há a 

funcionalidade para criar fundos de sala 

sendo tudo mais rígido e mais pobre em 

termos multimédia. 
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criando assim os lay outs mais 

adequados à sessão. 

 

5. Criação de cenários de fundo de sala 

Adobe Elluminate 

Podem ser criados cenários de 

fundo de sala ajustados ao tema e à 

realidade que vai ser tratada. 

 

Esta funcionalidade não existe em 

ambiente Elluminate. 

Ferramentas disponíveis: 

6. Qualidade do Áudio 

Adobe Elluminate 

Com a mesma largura de banda disponível, o áudio em ambiente Adobe é duma 

maneira geral mais claro e de melhor qualidade.  

 

 

7. Qualidade do Vídeo dos participantes 

Adobe Elluminate 

Em ambas as salas, o acesso ao vídeo pelos participantes é controlado pelo 

anfitrião de sala, podendo por isso ser ou não permitido, pontualmente ou 

permanentemente. A qualidade do vídeo pode ser configurável em função da largura 

de banda disponível. Sendo a qualidade semelhante para os memos níveis de largura 

de banda. 

Há no entanto diferença importante a realçar. 

O tamanho e localização da 

janela de vídeo é totalmente 

configurável pelo anfitrião de sala e 

enquadrável na totalidade do ecrã com 

A janela de vídeo, tem configurações 

standard pré definidas, às quais o 

apresentador se terá de adaptar, não 

permitindo portanto ao moderador 
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as restantes janelas de apresentação 

de diapositivos, chat, e outras. A janela 

de vídeo pode comportar todos os 

participantes presentes na sala se 

assim se entender, apenas diminui 

automaticamente o tamanho da 

imagem de cada participante.  

 

“costumisar” de foram personalizada. 

Quando activada a janela de vídeo dos 

participantes, ela destaca-se e sobrepõe-se à 

restantes janelas da apresentação, o que se 

torna um obstáculo de visualização, quando 

se pretende actuar em conjunto. 

O número máximo de participantes 

que podem usar vídeo simultaneamente é de 

6, o que por vezes representa um factor 

limitativo quando estamos perante uma e-

mesa redonda ou outra actividade 

semelhante. 

A janela de vídeo apresenta-se com 

um dos participantes em formato maior que 

os restantes, o que pode representar alguma 

vantagem em alguns tipos de participações 

conjuntas. Esta funcionalidade não está 

disponível na sala Adobe standard. 

 

 

8. Apresentação de diapositivos 

Adobe Elluminate 

No ambiente Adobe, cada 

diapositivo suporta as várias animações 

assim como hiperligações em 

conformidade com as regras de 

comunicação didáctica com que foram 

construídos.  

Cada diapositivo aqui representa uma 

imagem na sua globalidade, não suportando 

quaisquer animações ou hiperligações.  

9. Apresentar vídeos de conteúdos 

Adobe Elluminate 

Os vídeos de conteúdos podem 

ser dimensionados e inseridos no ecrã 

Para correr um vídeo em ambiente 

Elluminate abra uma janela de WMP, que se 
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global em conformidade com o 

tamanho relativo de cada tema, 

resultando numa abordagem integrada 

no contexto global da apresentação. 

sobrepõe às restantes janelas. Assim o vídeo 

é apresentado de forma não integrado no 

todo mas como um elemento externo. 

10. Partilha de ecrã 

Adobe Elluminate 

Esta função com algumas variantes é semelhante em ambas as salas virtuais 

11. Controlo remoto 

Adobe Elluminate 

Esta função com algumas variantes é semelhante em ambas as salas virtuais 

12. Partilha de ficheiros 

Adobe Elluminate 

Esta função é semelhante em ambas as salas virtuais. 

 

13. Chat geral e personalizado 

Adobe Elluminate 

Esta função é semelhante em ambas as salas virtuais. 

14. Quadro para comentários 

Adobe Elluminate 

Esta função com algumas variantes é semelhante em ambas as salas virtuais 

15. Inquérito curto 

Adobe Elluminate 

Esta função é semelhante em ambas as salas 

16. Inquérito detalhado 
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Adobe Elluminate 

Esta função é semelhante em ambas as salas 

17. Gravação de sessões 

Adobe Elluminate 

Esta função é semelhante em ambas as salas 

18. Edição da gravação 

Adobe Elluminate 

A sala adobe dispõe de um 

editor de vídeo rudimentar, que 

permite principalmente cortes de 

blocos de imagem desnecessários, e 

pequenos ajustamentos. 

Dos vídeos gerados pode ser 

feito download e editados num editor 

normal. 

Não existe nenhuma função de edição 

de vídeo na versão da sala Elluminate, que 

permita qualquer correcção da gravação. 

19. Distribuição e Reprodução da gravação 

Adobe Elluminate 

A distribuição das gravações é feita com relativa facilidade por ambas as 

aplicações apenas pela divulgação de um URL. Mas existem algumas diferenças a 

referir. 

- Qualquer gravação pode ser 

disponibilizada de imediato após ter 

sido terminada a gravação. 

- Quando da reprodução podem 

ser feitos avanços na leitura do ficheiro 

sendo retomada praticamente de 

imediato a reprodução. 

- Qualquer gravação só pode ser 

disponibilizada no mínimo ma hora após a 

conclusão da gravação. 

- Quando da reprodução, quando se 

pretende das um salto na leitura e avançar, o 

tempo de espera para a retoma da leitura do 

vídeo é demorada, podendo demorar mais 

de 10 minutos. 
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20. Salas repartidas, existência e funcionamento 

Adobe Elluminate 

Em ambas as aplicações se podem dividir um grupo em pequenos grupos e 

reparti-los por salas diferentes, mas os perfis funcionalidades disponíveis são 

diferentes. 

Todos os participantes quando 

são distribuídos por salas ganham 

automaticamente permissões de 

utilização de áudio e vídeo.  

Podendo ser feita uma auto 

moderação ou existir um moderador 

para cada sala. 

Continuando o moderador da 

sessão a poder intervir alternadamente 

em todas as salas repartidas. 

Os participantes quando distribuídos 

por salas repartidas, só poderão intervir 

automaticamente através de chat, existindo a 

necessidade de moderação especifica para 

atribuição de permissões e gestão de cada 

um dos ambientes separados. 

21. Que tipos de ficheiros podem ser apresentados na sala 

Adobe Elluminate 

 

Qualquer tipo de ficheiro pode ser apresentado em ambas as salas, que seja em 

janela própria ou janela de partilha de ecrã. 

22. Ambiente multimédia em geral 

Adobe Elluminate 

Na nossa opinião, o ambiente multimédia Adobe é francamente mais atractivo 

e integra funcionalidades mais completas, para o trabalho à distância que o ambiente 

Elluminate 
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4.6 - Tópicos para novas linhas de investigação 

4.6.1 - Revisão das taxionomias de ensino e novos perfis de 

aprendizagem 

Os nossos alunos, identificam-se com perfis de diferentes estilos de aprendizagem, 

como aprendizes digitais, aprendizes multi-canal ou multi-mudais, Web e multimédia 

dependentes e uma tendência para “surface learners”, aprendizes superficiais. O que define 

igualmente uma nova abordagem tecnológica e pedagógica no processo de ensino.  

A aprendizagem superficial, associada ao “saber que hesite” aponta no sentido da 

necessidade de complementar o perfil das taxionomias de ensino a esta nova realidade. 

Razões semelhantes levaram Moore a rever, embora noutro contexto, as taxionomias 

existentes em 1999. Afigura-se-nos portanto a necessidade de proceder à revisão do quadro 

taxionómico da Teoria do ensino com base na nova realidade enquadrante. 

4.6.2 - Revisão dos modelos sobre a Teoria ID  

Revisão resultante do uso interactivo síncrono em ambientes virtuais.  

Os modelos de ensino ID, encontram-se tipificados segundo Lima J. e Capitão Z. 

(2003), da seguinte forma: 

 Modelos para a estruturação de e-conteúdos; 

 Modelos para aprendizagem por resolução de problemas;  

 Modelos de aprendizagem por instrução directa; 

 Modelos de aprendizagem por motivação dos alunos; 

 Modelos de planeamento e desenvolvimento de e-conteúdos; 

 Modelos de desenvolvimento de interface de e-conteúdos. 

 

Da investigação realizada apenas, o modelo OLE, de Hannafin, Land e Oliver (1999), e 

o modelo CLE de Jonassen (1999) (orientados para a resolução de problemas), referem o 

recurso a actividades interactivas síncronas, em termos de suporte, embora de forma 

indicativa. No entanto, considerando que estes modelos são datados de 1999, onde as 

larguras de banda ainda eram exíguas e se estavam a dar os primeiros passos em termos de 

”stream vídeo”, a sua abordagem é meramente indicativa e com falta de detalhe quanto à 

sistematização da sua utilização, pressupõem a necessidade de revisão e actualização. 

Novos desafios ao nível da aprendizagem colaborativa, em redes sociais e outras 

formas construtivistas de aprendizagem, são possíveis responder com actividades síncronas, 

na medida em que se verificam avanços tecnológicos que os sustentam. 

São os ambientes virtuais de aprendizagem no seu formato de salas de aula virtuais 

ou outros que vão tornar viável a resposta a dar neste contexto. 
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As alterações tecnológicas que permitem o recurso a actividades interactivas 

síncronas, com recurso a salas de aula virtuais, exigem igualmente resposta e sistematização 

adequada em termos de modelos de ensino. 

Neste contexto é importante caracterizar e desenvolver um novo modelo que 

contemple e sistematize a utilização dos ambientes virtuais síncronos em ensino não 

presencial. 

4.6.3 - As tecnologias / Metodologias / e competências de tutores e 

professores 

Da análise feita anteriormente evidencia-se que um dos factores dominantes e 

necessários para o sucesso do ensino, é a formação de professores, não só em tecnologias 

mas também em competências pedagógicas e didácticas. 

Tendo em conta a evolução tecnológica das últimas décadas, bem como as suas 

implicações no comportamento e atitude dos cidadãos, resultou um importante impacto ao 

nível dos processos do ensino e aprendizagem, nomeadamente no que se refere a novos 

perfis de competências desejáveis para os professores.  

Há pois que caracterizar as competências que tanto os professores como formadores 

profissionais devem dominar para desempenharem correctamente os seus cargos no 

contexto de “Escola do futuro - hoje”, além do domínio de uma ou mais áreas científicas 

específicas. 

Domínio de aspectos básicos do uso de computadores: 

Aspectos básicos de utilização e manutenção do PC 

De comunicação online 

De produção de conteúdos 

De publicação de conteúdos 

De comunicação didáctica 

De tutoria online 

De avaliação formativa online 

Quadro geral de novas metodologias 
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Evidencia-se ainda a necessidade de identificar o quadro de competências por níveis 

de ensino, assim como as respectivas implicações geográficas e culturais, de países 

emergentes e perfis de competências adequados a este contexto. 

Para o efeito realizámos algumas reuniões preliminares no sentido de avaliar e definir 

linhas gerais de possível investigação a desenvolver, como o seguinte objectivo e onde 

envolvemos os seguintes especialistas: 

- Educators and e-tutor’s skills 

Participants: 

Filipe Carrera – Informal trainer expert - ISEG / Lisbon University  

George Siemens - Alberta University - Canada  

Johnny Widen – Senior Research Center of Distance Technology – Lulea University 

Sweden  

Nicolau Wallenstein – Director of Geosciences Department – Azores University  

Norbert Pachler – Co-director: CEWLEP - London University  

Stefan Bedin – CEO of WeZupport e-solutions - Sweden  

Theo Hug – Director of Multimedia Department at Innsbruck University – Austria  

Xabier Basogain – e-technology PHD program at Bask country Engineer’s University  

António dos Reis – The Graal Institute – Lisboa - moderador 

Debate virtual 

javascript:PlayItem(5);
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Figura 124 - Debate sobre "Teacher´s skills" 

Mais detalhes sobre este debate podem ser analisados no vídeo (38). 

Iniciámos um conjunto de debates, com especialistas, em língua Inglesa com vista a 

identificar as principais competências técnicas e pedagógicas de professores e formadores 

profissionais, para desempenharem funções num contexto de “Escola de futuro - hoje”, por 

áreas científicas e níveis de ensino. 

No passado dia 5 de Maio realizámos um debate em contexto anglo-saxónico, em 

que envolvemos os seguintes especialistas: 

David Richardson – Universiade de Linnaeus – Kalmar Suécia  

George Siemens – Professor Coordenador – Universidade de Alberta – Canadá 

Norbert Pachler – Director Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de 

Londres  

Johnny Widen – Professor Coordenador – DLT Distance Learning Technology – Lulea 

University – Sweden  

Pedro Veiga – Pro-Reitor – Universidade de Lisboa – Portugal 

                                                 

38
 Debate realizado en "Creative Learning Conference" sobre "New skills for new 

jobs"  http://olcw.thegraal.net/clc091016-01/clc091016.html 
 

http://olcw.thegraal.net/clc091016-01/clc091016.
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Stefan Bedin – WeZupport - Suécia  

Theo Hug – Director do Departamento de Multimédia – Universidade da Innsbruck  

Xabier Basogain – Professor Grupo Multimedia - Universidad de País Vasco 

O vídeo do debate encontra-se disponível em (39). 

 
Figura 125 - Debate sobre "Teacher´s skills" (2) 

A 20 de Maio continuámos com os debates, agora em contexto Ibérico e língua 

espanhola, em que envolvemos, os seguintes especialistas: 

António Rodrigues – Director do Centro de Competências Mar e Serra, Batalha – 

Portugal 

Manuel Benito – Director do campus virtual – Universidade de País Vasco 

Maria Dolores Garcia – Directora Programa Sociedad de Información - Argentina 

Max Ugax – Professor – Universidade de S. Martín de Pores – Lima Peru 

Pére Marquez – Coordenador DIM - Universidade Autónoma de Barcelona - Espanha  

Raúl Hernandes – Coordinador Programa TIC – Yucatán - México 

Sixto Cubo – Director de departamento da Faculdade de Ciências de Educação - 

Universidad de Extremadura – Espanha  

                                                 

39
 Vídeo disponível em https://admin.emea.acrobat.com/_a850382933/p80385830/  
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Xabier Basogain – Professor Grupo Multimedia - Universidad de País Vasco 

 
Figura 126 - Debate sobre "Teacher´s skills" (3) 

Vídeo do debatel (40). 

Em 2011 iniciámos um ciclo de debates subordinado ao tema “Competências dos 

Professores para o século XXI”. Este ciclo de debates foi realizado, em e-mesas redondas, 

envolvendo especialistas em ensino de origem Europeia, Norte Americana e Canadense e da 

América Latina e Brasil, sendo o presidente do ciclo de debates o Prof. Pedro Veiga (Pró 

Reitor da Universidade de Lisboa), o Presidente do conselho Cientifico o Prof. George 

Siemens (professor coordenador da Universidade de Athabasca – Canadá) e o autor deste 

estudo assumiu a coordenação e execução do projecto. 

Os debates foram realizados em três línguas, português, espanhol e inglês, durante 

um período de onze meses, abordando os seguintes temas: 

 Aspectos básicos sobre o uso de computadores, meios electrónicos e Internet  

 Novas metodologias e técnicas de produção e publicação de conteúdos 

multimédia 

 Comunicação didáctica  

 Tutoria online  

 Avaliação formativa, metodologias e ferramentas  

 Aspectos gerais sobre novas metodologias  

 Enquadramento em diferentes níveis de ensino 

 Enquadramento em diferentes ambientes geográficos e culturais de ensino  

Detalhes completos sobre o projecto podem ser observados no sitio Web e:  

                                                 

40
 Vídeo disponível em: http://uex.emea.acrobat.com/p40883160/ 

http://uex.emea.acrobat.com/p40883160/
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http://olcw.thegraal.net/TSSF/index.html 

Sobre cada tema foi realizada um debate em ambiente virtual em e-mesa redonda 

em cada uma das línguas do projecto, seguido de debate em fórum, publicação de inquérito 

online, síntese e conclusões dos dados quantitativos e qualitativos. Os vídeos das sessões 

realizadas, e dos comentários dos fóruns e inquéritos podem ser visualizados em: 

http://thegraal.ccems.pt/course/view.php?id=90 

No final são apresentadas as conclusões gerais da investigação realizada. 

4.6.4 - O uso para fins diverso / surdos 

Em Junho de 2009 fomos convidados a apresentar na Universidade de Rouen, a 

pedido do Ministério de Educação de França, um trabalho que consistia em estudar a 

possibilidade de utilizar ensino à distância para surdos. 

Envolvemos outros parceiros europeus e o projecto foi apresentado com bastante 

sucesso. Vídeo disponível (41). 

Continuámos este trabalho em equipa e afigura-se existir um importante potencial 

nesta área que merece ser investigado com mais profundidade. 

No vídeo pode ser observado algum trabalho realizado em contexto espanhol, com 

uma aluna surda e uma intérprete de linguagem gestual (42). 

4.6.5 - Outras formas de ambientes virtuais / 3D e MUVEs 

Durante o ano de 2008-2009 participámos num projecto europeu (como formandos) 

que se destinava a conhecer ambientes 3D e Muves com o objectivo de possivelmente os 

poder vir a aplicar em educação. 

                                                 

41
 Vídeo da apresentação pode ser visto em: Presentación en Universidad de Rouen 

(EN)   http://olcw.thegraal.net/diversos/rouen-100114/rouen-100114.html 
 

42
 Preparación de trabajo con sordos (Universidad de País Basco) (ES)  

http://olcw.thegraal.net/diversos/rouen-100114/rouen-100114.html 
 

http://olcw.thegraal.net/diversos/rouen-100114/rouen-100114.
http://uex.emea.acrobat.com/p17334
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A generalidade das experiências pedagógicas, visitas de estudo e participação em 

conferências e debates podem ser analisadas em detalhe nas páginas Web, que criámos 

para a sua documentação e relatório de actividades realizadas.  

Nos vídeos (43), o avatar de António dos Reis é denominado por “Barack Zapatero”.  

Introdução ao tema 
Tabela 124 - Trabalho realizado sobre ambientes 3D 

 1 SL as a VLE - Introduction      

       Prof. Shrek´s opinion 
 

       Basics about SL (ES)   

    
   Ticks and tips to improve your avatar communication 

skills (EN)  

Visitas de estudo realizadas 

 2 SL as a VLE - Visites  

       Stephen Downs Conference  - video repository  

       Visiting 10 most important World Universities in SL  

       Lessons in UniHispania  

       SL as a Social environment   

Participação em conferências e debates 

 3 SL as VLE - Seminars and debates  

       SL as a VLE - Seminar Debate (En) 
 

 

       Aprender a Enseñar a Usar Sl - Second Life (ES)   

       SL - Languages conference 2009 (EN)  

       WS - debate about SL   

  
     Presentaion about the use of "HUD Screens" by 

Fabrizia Karillon  

       Sloodle conference  

       Comparing SL and Active Worlds  

                                                 

43
 - Experiências sobre o uso de Second Live e ActiveWorlds  

http://olcw.thegraal.net/SL/SL_asVLE/play_list.htm 
 

http://olcw.thegraal.net/SL/SL_asVLE/docs/sl_vle_arxb_1b/sl_vle_arxb_1b.html
http://olcw.thegraal.net/SL/SL_asVLE/docs/sl_vle_arxb_1b/sl_vle_arxb_1b.
http://olcw.thegraal.net/SL/SL_asVLE/sherek_intro%20SL%20as%20VLE/sherek_intro%20SL%20as%20VLE.html
http://olcw.thegraal.net/SL/SL_asVLE/sherek_intro%20SL%20as%20VLE/sherek_intro%20SL%20as%20VLE.
http://158.227.75.138/Joomla/images/videos/VR/tutorial-seminar-SL-VLE.mp4
http://158.227.75.138/Joomla/images/videos/VR/tutorial-seminar-SL-VLE
http://olcw.thegraal.net/SL/SL_asVLE/lesson_avatar_CS/docs/avatar%20com%20didactic3/avatar%20com%20didactic3.html
http://olcw.thegraal.net/SL/SL_asVLE/lesson_avatar_CS/docs/avatar%20com%20didactic3/avatar%20com%20didactic3.html
http://olcw.thegraal.net/SL/SL_asVLE/lesson_avatar_CS/docs/avatar%20com%20didactic3/avatar%20com%20didactic3.
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http://olcw.thegraal.net/SL/SL_asVLE/Seminario_uh090205f2/Seminario_uh090205f2.
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   Supporting Education with 3D environments and MUVEs (ES)    

   Jorevir09 - Univesidad Pompeu Fabra - Barcelona    

Conclusões 

 4 Conclusions  

Além do estudo genérico realizado sobre Second Life, igualmente realizámos estudos 

sobre outros ambientes virtuais 3D. 

Durante um ano académico tivemos a oportunidade de reunir com algum detalhe 

elementos e pôr à prova aspectos tecnológicos e pedagógicos do seu uso o que nos levou a 

constatar algumas potencialidades e limitações.  

O seu potencial pareceu-nos interessante, e os testes que realizámos com alunos, 

pareceu-nos ser motivador e apelativo. 

Constatámos um número razoável de insuficiências do sistema que dificultam 

seriamente o seu funcionamento em ambiente de educação. 

E que constam dos relatórios que produzimos e se encontram no sitio Web referido. 

Consideramos no entanto que as limitações de ordem técnica e didáctica são 

ultrapassáveis com investigação estruturada e o potencial da ferramenta afigura-se ser 

muito interessante para sua utilização em ambiente educativo para certos segmentos e 

níveis educacionais. 

 

http://thegraal.ccems.pt/file.php/51/jorevir09/jorevir09.html
http://thegraal.ccems.pt/file.php/51/jorevir09/jorevir09.html
http://thegraal.ccems.pt/file.php/51/jorevir09/jorevir09.
http://olcw.thegraal.net/SL/SL_asVLE/SL_conclusions/SL_conclusions.html
http://olcw.thegraal.net/SL/SL_asVLE/SL_conclusions/SL_conclusions.
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