
Aprendizagem através da Tecnologia



O tema “Aprendizagem através da Tecnologia” ou “Aprendizagem Suportada pela Tecnologia” pode 
levar-nos a interpretações erradas. Embora saibamos que se pretende colocar a tónica num processo 
onde o ato de aprender é mediado ou realizado através da tecnologia, porém, nem sempre tem havido 
clareza na abordagem do conceito de “ensino/aprendizagem” quando este envolve suportes como o 
computador e a Internet.

Ao longo da história da pedagogia sempre se quis reforçar o princípio do ensino, dando primazia àqueles 
que têm a nobre tarefa de transmitir a informação, quiçá, mesmo passar o conhecimento; denominem-se 
eles professores, formadores ou tutores, o que deverá significar: colocar num papel passivo os que 
aprendem.

É verdade que há um número significativo de especialistas a defenderem que, no limite, não existe 
ensino, mas tão-somente aprendizagem, embora estas correntes não tenham evitado o erro 
conceptual que gerou a designação de Ensino Assistido por Computador e, mais recentemente, 
a de Ensino Assistido pela Web, embora todos saibamos que estas metodologias ou sistemas são de 
auto-estudo, ou melhor, auto-aprendizagem, suportados pelo multimédia e pelas Tecnologias da 
Informação e Comunicação, onde toda a aprendizagem depende essencialmente da motivação 
dos estudantes, da sua disciplina e, ainda, do modo como estes são capazes de gerir o tempo e 
organizar o aprender a aprender, tal como a aquisição de conhecimentos; funcionando a tecnologia 
apenas como um facilitador. 

Levar-nos-ia muito longe fazer uma abordagem profunda sobre a legitimidade do conceito de ensino, 
mas não será difícil admitirmos que a aprendizagem varia de indivíduo para indivíduo e do estilo 
biopsicossocial que ele transporta, portanto, a eficácia e os resultados alcançados dependem muito 
das aptidões individuais, das expectativas, do autocontrolo e da automotivação; logo, dos conceitos chave 
da Inteligência Emocional, que são os dinamizadores do ato de aprender. Em suma, podemos dar relevo 
aquele que transmite conhecimento, ao que orienta ou ajuda no treino, quiçá, ao que tem um papel mais 
afectivo como o tutor, mentor ou coach, porém, o ato de aprender encerra uma enorme complexidade, 
tanto na sua génese como durante todo o processo.

1. Resumo Histórico
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Há um ponto onde os especialistas estão de 
acordo: a aprendizagem depende de cada 
indivíduo, embora esta possa ser incentivada e 
melhorada por facilitadores, sejam eles colegas, 
professores, metodologias pedagógicas ou meios 
tecnológicos.  
É exactamente nas metodologias pedagógicas 
e nos meios tecnológicos que vamos centrar a 
nossa análise e reflexão ao logo deste ensaio, 
porque o Homem sempre teve a preocupação 
em perceber como aprendia e se podia melhorar 
o seu desempenho ou, ainda, se seria possível 
aprender em menos tempo, embora este desejo 
nunca tenha assumido um papel de grande 
relevo, pois a velocidade a que se moviam as 
sociedades, e mesmo as civilizações, anteriores 
aos séculos XX e XXI não eram em si mesmas 
geradoras desta necessidade.  
Diga-se em abono da verdade que desde 
as civilizações greco-romanas até ao 
Renascentismo, em quase todas as áreas, 
incluindo as inerentes às técnicas, todas 
andaram a um ritmo lento, contudo, desde Século 
XVII, pelas exigências da 1ª Revolução Industrial, 
quase todas as áreas técnico-científicas 
aceleraram; todavia, a Pedagogia e a Psicologia 
só descolaram deste longo sono letárgico já no 
final do Século XIX com Wilhelm Wundt, embora 
só tenha alcançado uma velocidade de cruzeiro 
já na primeira metade do Século XX, com Pavlov, 
Watson, Thorndike, Skinner, Vygotski e Piaget. 
Pelas razões expostas anteriormente, torna-se 
complexo abordar a temática da aprendizagem 
numa óptica computacional e multimédia, por 
serem sectores que tradicionalmente estão 
muito ligados à celeridade e também à inovação; 
situação diametralmente oposta aquela que 
ocorreu na Pedagogia e na Didáctica, dado terem 
sido as áreas que ao longo de 24 séculos, desde 
a Academia de Platão e do Liceu de Aristóteles 
aquelas que menos evoluíram. 
Se fizermos uma análise retrospectiva, tendo 
como mote o ensino/aprendizagem a partir 
dos suportes que a tecnologia em cada época 
proporciona, temos de regredir 5.600 anos até à 
Suméria e às suas célebres Tabuinhas de Argila, 
escritas em linguagem cuneiforme, pois só assim 
podermos compreender como neste período tão 
remoto se guardava o conhecimento e também 
como ele era disponibilizado aos aprendentes 
dessa época. 
Na linha de McLuhan, H. M. (1967) e da sua 
“Aldeia Global”, onde tudo se mede em 
nanossegundos, o Homem de hoje tem de 
aprender em consonância com a sua era, assim, 
a aquisição de conhecimentos deve ser suportada 

e catapultada pela Tecnologia da Informação e 
da Comunicação. Se formos rigorosos, vamos 
verificar que tal não acontece, pese embora o 
facto de áreas de enorme relevo para a evolução 
do conhecimento, como a Psicologia, as Ciências 
da Educação e a Neurociência, que desde sempre 
têm dado inúmeros e valiosos contributos para 
tornarem mais célere e eficaz o processo de 
ensino/aprendizagem. 
Na verdade, quando comparamos o ato de 
aprender do homo zappiens, como lhe chamou 
Wim Veen (2006), com o dos alunos gregos 
do Século IV a.C., concluímos que desde 
tempos imemoriais sempre existiu um modelo 
sustentado por quem ensinava e por uma 
tecnologia de suporte, obviamente, esta em 
função de cada época. Da argila à pedra e à 
madeira, do papiro ao pergaminho e ao papel, 
dos manuscritos à imprensa de Gutenberg, dos 
quadros de ardósia aos electrónicos usados nas 
escolas modernas da era digital; em bom rigor, 
sempre existiram meios pedagógicos de suporte 
ao longo dos mais de 24 séculos que separam 
a Grécia antiga dos dias de hoje, tendo sido 
mantido quase intacto o paradigma tradicional: 
professor - aluno - tecnologia de suporte, 
sem que esta ajudasse de forma muito clara e 
evidente a aprender em menos tempo, dir-se-á 
mesmo que este desejo, quiçá utopia, tem sido 
uma das preocupações didácticas que somente 
ganharam verdadeira expressão na segunda 
metade do Século XX e neste início do Século XXI. 
Facilmente se compreende que durante a 
agroesfera ou mesmo durante uma parte 
significativa da tecnoesfera, os processos de 
aprendizagem não tenham tido uma evolução 
muito grande, pois essa situação era muito 
comum às outras áreas científicas. Sumérios, 
egípcios, gregos e romanos, bem como as 
populações da renascença ou mesmo as do início 
da 1ª Revolução Industrial, todas viajavam em 
carros de tracção animal; na construção naval 
os barcos eram de madeira e a sua locomoção 
era ainda feita a remos ou à vela; havia balões 
de ar quente ou de hidrogénio, mas o velho 
sonho de voar tal como faziam as aves estava 
por concretizar; nas “fábricas” bem como na 
agricultura dominavam a manufactura; na 
medicina não era possível tratar quase nenhuma 
das doenças; aliás, este figurino era comum à 
generalidade das áreas técnicas e científicas, 
portanto, a evolução aos “olhos” das pessoas do 
Século XXI, não foi muito significativa durante 
mais de 24 séculos, quiçá, mesmo ao longo de 60 
séculos, se começarmos na China, Mesopotâmia 
e Egipto. O cidadão ateniense do Século V a.C. 
vivia de um modo que se poderá considerar muito 
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semelhante ao londrino do século XVII. 
Hoje, ao invés, andamos num TGV a mais de 
400 km/hora e fazemos viagens em aviões 
supersónicos com velocidades de 1.000 Km/hora; 
viajamos na atmosfera e na estratosfera, onde 
construímos as centrais espaciais e colocamos 
satélites artificiais; temos medicamentos bem 
como terapias para a maioria das doenças, 
comunicamos quase à velocidade da luz 
com todos os pontos do planeta; em suma, 
nos últimos 200 anos evoluímos mais em 
quase todas as áreas do que nos 6.000 anos 
anteriores, recuando só ao mundo antigo que 
está documentado pela História, mas o velho 
paradigma de ensino/aprendizagem manteve-se 
quase inalterável, pois aprendemos atualmente 
quase da mesma maneira que os alunos da 
Academia de Platão. Existe aquele que ensina 
(professor), o que aprende (aluno), tendo como 
meio pedagógico base o quadro, seja este digital, 
LCD, cerâmico, ardósia, etc., independentemente 
de poder haver outros suportes didáticos como o 
papel, o computador pessoal, o tablet, etc. 
Paralelamente, existem hoje novas metodologias 
pedagógicas que melhoram as aprendizagens, 
como são os Métodos Activos (casos, jogos, PBL 
- problemas, dramatizações, autoscopias, etc.); 
foram criados enormes bancos de dados com 
pesquisa inteligente, como é o caso do gestor 
documental Google e de outros “motores” de 
busca; existem os hodiernos LMS (Learning 
Management System), isto é, Plataformas 
de eLearning, bLearning e mLearning e um 
universo imenso de sistemas de aprendizagem, 
com índices variáveis de presencialidade, 
como a Aprendizagem em Alternância ou Dual 
(Alemanha), Formação Outdoor, de Posto de 
Trabalho, etc., todavia, nenhum destes sistemas 
ou modalidades estará em total conformidade 
com as exigências de aprender em consonância 
com o Século XXI, onde a redução do tempo 
de aprendizagem deverá ser a matriz básica, 
além da determinante essencial na aquisição 
de conhecimentos, sendo a mobilidade a “pedra 
de toque” da didática e do modelo pedagógico 
e andragógico, dotando todos os processos de 
aprendizagem do primado da eficácia, onde o 
aprender é tão importante como o desaprender. 
O Behaviorismo, bem como os estudos da 
inteligência humana, da percepção e da atenção, 
procuraram acelerar e melhorar a aquisição 
de conhecimentos, através do reforço, da 
compreensão dos mecanismos do ensino/ 
aprendizagem, da memória ou, mesmo, tendo 
por base a segmentação das tarefas complexas, 
onde o treino e a observação entram como 
variáveis essenciais ao acto de aprender. 

O paradigma Cognitivo e a própria Neurociência, 
em paralelo com os estudos sobre a Motivação, 
Atenção Selectiva e os Estilos de Aprendizagem, 
tentam desatar o “nó górdio” da aprendizagem 
e do funcionamento do cérebro a ela ligado, 
contudo, ainda hoje estamos na primeira infância 
deste saber. Tem-se estudado o papel das 
emoções (Inteligência Emocional) na potenciação 
ou na diminuição do ato de aprender, tendo 
ficado demonstrado quão decisivas são no 
desempenho global do homem. 
Em suma, está por descobrir um caminho eficaz 
que coloque a aprendizagem na rota que só a 
ficção foi capaz de apresentar: implantação de 
chips no cérebro que possam ser des/gravados 
em milésimos de segundo, tal como acontece 
com os atuais circuitos de alta integração, que 
constituem o CPU (Central Processing Unit) dos 
modernos computadores.   
Se queremos encontrar o ou os caminhos 
para que as Ciências da Educação sejam 
tão inovadoras como a electrónica, as 
telecomunicações e a biologia, para só citar 
algumas das áreas científicas mais promissoras, 
temos de estudar a aprendizagem fora do 
circuito tradicional: professor - alunos - meios 
didáticos e ousar romper com os velhos 
paradigmas; aliás, como o fez James Watt em 
relação à máquina a vapor. Esta demorou 19 
séculos a encontrar condições objectivas para 
se afirmar, o que só aconteceu na Inglaterra do 
Século XVIII com a Revolução Industrial.  
Heron, de Alexandria, no Século I a.C., já tinha 
inventado a máquina a vapor, a eolípila, porém, 
não havia condições socioeconómicas para 
esta invenção poder vingar, pois não existiam 
quer no Egipto como na Grécia reservas de 
combustível (carvão) como aquelas que foram 
sucessivamente exploradas na Inglaterra 
do Século XVIII; também não possuíam 
uma classe empreendedora gerada por um 
comércio florescente; bem como não possuíam 
as enormes reservas de capital entretanto 
geradas pelas rotas comerciais, que exigiam 
mais celeridade, mais inovação e também mais 
empreendedorismo; dito de outro modo, faltavam 
os alicerces base da industrialização.  
Que lições podemos tirar da máquina a vapor e 
de que modo se poderá transpor este excelente 
exemplo de inovação para a Educação/Formação 
do século XXI?   
Muitas das metodologias pedagógicas “modernas” 
usadas hoje como grandes novidades, já tinham 
sido pensadas por chineses e gregos. Quando 
Confúcio (551 a.C.) diz: “O que eu ouço esqueço, 
o que eu vejo recordo e o que eu faço aprendo”, 
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mais não faz do que apresentar a essência 
e o primado dos Métodos Activos. Quando 
falamos em Coaching e outras técnicas actuais, 
pretendemos enaltecer quão novas e modernas 
poderão ser estas metodologias, porém, se 
estudarmos a fundo o Método Socrático e a 
Maiêutica, vamos encontrar por certo aí as suas 
raízes.  
Portanto, a máquina a vapor de Heron nunca 
se desenvolveu porque não havia na sociedade 
grega e egípcia daquela época condições pré-
industriais como na Inglaterra do Século XVIII. 
Por analogia, o método criado por Sócrates 
não evoluiu para o Coaching, Investigação 
Acção e Dinâmica de Grupos, porque não havia 
nas organizações da época a necessidade de 
executivos com excelentes capacidades de 
liderança, de persuasão e de autocontrolo, 
capazes de dirigirem reuniões de negócios 
com total êxito; assim, na mesma linha 
de pensamento, a Educação e a Formação 
actuais têm de ir beber às fontes dos mestres 
chineses, gregos, romanos e da renascença, 
acrescentando-lhes o que a ciência investigou 
nos últimos séculos; porém, o mais importante 
desta mudança será adicionar às entidades 
referidas aquilo que será o “carvão” da era 
moderna: a Revolução Cibernética, cujo principal 
expoente é a Internet e os muitos Teras de 
informação transaccionados por ela em cada 
milésimo de segundo.    
A Internet é para o Homem contemporâneo o 
núcleo central do desenvolvimento. Embora 
esta afirmação possa parecer polémica, 
quiçá, exagerada, acreditamos que em termos 
civilizacionais possui um papel semelhante à 
invenção da escrita, a qual legou às sociedades 
um saber real, que pôde ser transmitido 
às gerações vindouras através de uma 
“hereditariedade” cultural, o que não era 
possível nos períodos anteriores, sustentados só 
pela transmissão oral.  
A importância da Internet na atualidade 
também pode ser comparada à criação da 
imprensa por Gutenberg, quando o livro deixou 
de ser manuscrito e passou a ser impresso. 
Esta revolução começou por volta de 1450 e 
chegou aos nossos dias, embora hoje esteja a 
ser ameaçada pelos e-Books com suporte na 
Internet, áudio livros em CD/DVD e pelos tablets, 
de que são exemplo o Apple (iPad) e da Samsung 
(GalaxyTab).  
Obviamente, os dois sistemas (livros em papel 
e digitais) são complementares e vão coexistir 
durante muito tempo, porém, a revolução 
iniciada pela imprensa há quase seis séculos 
mudou à escala planetária a forma de pensar e 

de aprender, devido à generalização do livro e da 
escrita. Hoje a Internet está a provocar o mesmo 
efeito, mas com dimensões inimagináveis, pois 
nos países desenvolvidos os alunos do ensino 
básico, do secundário e do superior acompanham 
o que o professor diz na aula ligados ao Google 
ou à Wikipédia, o que coloca o saber deste 
“mestre” em causa e exige-lhe um desempenho 
diferente. 
Podemos hoje dizer que a Internet entrou na 
vida de todos os portugueses como na maioria 
dos cidadãos do mundo moderno, pois pagam 
os impostos, fazem as compras, consultam 
jornais e a rádio, comunicam diariamente com 
os outros por e-mail e videochamada, marcam 
viagens e planeiam as férias ou negócios por 
estes meios ou aprendem através do eLearning 
e bLearning; em suma, ninguém é indiferente a 
uma tecnologia que se massificou desde 1995.  
Actualmente, assiste-se mesmo a uma revolução 
mundial na comunicação e no relacionamento 
entre todos os níveis sociais e etários, através 
dos 700 milhões de utilizadores da rede 
social Facebook; portanto, o Mundo mudou, 
mas a nossa forma de aprender não está em 
consonância com ele. Admite-se mesmo que 
a estrutura conversadora que ocupa o topo da 
Educação/Formação Profissional continue a 
resistir às inúmeras tentativas de mudança, 
tanto nas universidades como nos ministérios 
ou nas instituições que têm a responsabilidade 
de gerir a aprendizagem, haja ou não a figura 
tutelar do Processo de Bolonha. 
As mudanças, embora possam ser progressivas, 
têm de ter um fio condutor e, esse, deve ter 
uma definição estratégica, tendo como objectivo 
central a redução do tempo de aprendizagem. 
Dito de outra maneira, seja qual for a idade do 
aprendente e o grau académico ou profissional 
em que ele se situe, é preciso que ocorra no 
processo de aprendizagem exatamente o mesmo 
que aconteceu nos meios de transporte e, em 
tantas outras áreas, onde dos 8 Km por hora da 
tracção animal da Malaposta, se chegou aos 20 
Km com o motor a vapor e aos 30 quilómetros 
por hora com o motor a gasolina; tudo isto 
num curtíssimo período de trinta anos, já no 
final do Século XIX. Temos de encurtar as 
“distâncias” da aprendizagem, ou seja, adquirir 
a mesma quantidade e igual desenvolvimento de 
conhecimentos em menos tempo. Para alcançar 
esta mudança essencial será necessário mudar 
sistemas, métodos e processos, bem como as 
tecnologias de suporte.  
Vamos reflectir um pouco sobre o que ocorreu 
no Mundo com o advento da rede tecnológica 
que denominámos de Internet, mais ou menos 
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em 1994, momento a partir do qual surgiram 
os primeiros browsers ou navegadores e 
também os grandes equívocos, talvez mesmo 
enormes falácias sobre uma nova modalidade de 
aprendizagem que se convencionou designar por 
eLearning. 
Por eLearning deve entender-se a aprendizagem 
por meios electrónicos; este será talvez o 
primeiro equívoco, pois na verdade, devido à 
World Wide Web, é quase sempre interpretado ou 
definido como Ensino a Distância, todavia, todos 
os processos ligados ao ensino e à formação, 
colocados em suportes tecnológico informáticos: 
CD-ROM, DVD, e-mail, Internet, PODCAST, 
telemóvel, etc., são passíveis de ser identificados 
como pertencendo a esta modalidade didático 
pedagógica.   
Outro grande equívoco nasce com o próprio 
eLearning e com os seus principais divulgadores, 
ou seja, o grupo de engenheiros do MIT - 
Massachusetts Institute of Technology, da 
Stanford University e da Harvard University, 
quando no final da última década do Século XX 
disseram ao Mundo: “viva o eLearning, morra 
o Presencial” e avançaram para as grandes 
empresas e outras organizações de importância 
estratégica, como é o caso das forças armadas; 
com o prestígio que lhes era outorgado pelas 
universidades de onde eram oriundos. 
Estes homens e mulheres espalharam assim a 
“boa nova” aos quatro ventos, mas os resultados 
foram muito diferentes do que era esperado, 
porque “nada” do que foi prometido se cumpriu: 
aprendizagem muito mais rápida de acordo 
com as exigências do nosso tempo, custos 
reduzidos, formação generalizada e célere, 
democratização do saber, fontes inesgotáveis 
de conhecimento, etc. Passaram os anos e os 
gestores das organizações tiveram de mandar 
os seus “exércitos formativos” regressar aos 
meios convencionais de aprendizagem, porque 
as profecias não se tinham tornado realidade. 
Pedindo emprestado o conceito a Alvin Toffler, 
designarei por 1º Vaga do eLearning o ocorrido 
neste período. 
Os engenheiros de sistemas tinham gasto muitas 
horas do seu caro e precioso tempo quando 
desenharam as Plataformas de eLearning, 
que era indispensável rentabilizar, portanto, 
era urgente criar um sistema que, sem mudar 
a atitude e os processos daquele que ensina, 
pudesse incorporar essa ferramenta informática 
antes de ela poder ficar obsoleta, mas para 
alcançar este objectivo ela tinha de facilitar as 
tarefas aos professores e formadores, mesmo 
que servisse apenas como um gestor documental 
e meio de comunicação com os alunos/

formandos, pois a sua expansão no mercado 
estava aquém do que os autores e promotores 
tinham prognosticado.  
Esse novo sistema denominado de bLearning 
(mistura de aprendizagens) nasce dos escombros 
do eLearning e da sua incapacidade para 
penetrar nos mercados da formação e educação. 
É uma “nova” metodologia pedagógica que eu 
costumo comparar aos primeiros garrafões 
de plástico dos anos 60; estes eram de vidro, 
mas tinham um plástico creme a imitar o vime 
(invólucro). Uns anos depois deixaram de ter 
vidro e ficaram apenas com o invólucro de 
plástico a imitar o vime, contudo, mantiveram 
o formato cilíndrico mas o material de que 
eram feitos dava mau sabor aos produtos que 
continham.  
Moral da história, o Plástico nos anos 60 era um 
produto saído das tecnologias de ponta, mas 
umbilicalmente agarrado aos artefactos criados 
no passado. Só quando se libertou do vidro, 
do desenho do vime creme e do plástico com 
cheiro intenso, é que foi possível evoluir para um 
suporte inodoro, de resina adequada ao produto 
a transportar e com um formato quadrado ou 
rectangular, capaz de ocupar menos espaço no 
transporte e nos locais de armazenamento. Para 
ocorrer esta evolução tão simples num garrafão 
de plástico foram necessários 20 anos.  
O bLearning também está umbilicalmente 
agarrado aos modelos de formação do passado e 
procura manter o statu quo, principalmente nas 
universidades e nas empresas, sem ser capaz 
de fazer a ruptura com os modelos tradicionais 
e gerar novos paradigmas. Usa o professor e 
o formador naquilo que eles sabem fazer: dar 
aulas presenciais e depois exigem-lhes que 
eles coloquem numa qualquer Plataforma de 
eLearning os seus materiais (a maioria das vezes 
na Moodle), que mais não são do que versões 
digitalizadas das antigas sebentas, brochuras ou 
fotocópias.  
Os alunos/formandos têm, através do citado 
processo, acesso mais rápido aos conteúdos, 
isto é, a documentos pdf, PowerPoint, etc., 
com melhor apresentação, mas onde não 
podem explorar o que há realmente de novo: a 
utilização integrada de imagens animadas, da 
voz-off, da música ou de processos capazes de 
gerar emoções e de captar a atenção selectiva, 
mesmo de simular as realidades e os contextos 
profissionais, para que seja possível aprender 
por tentativa e erro, por imitação, por observação 
ou, até, recorrendo a desempenhos virtuais.  
O bLearning, tal como é produzido na maioria 
das escolas e empresas, cumpre a sua função, 
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como o fez o primeiro garrafão de plástico: é 
mais barato porque não exige investimento na 
concepção de conteúdos, todos desenhados com 
apoio da pedagogia e das técnicas multimédia; 
é mais barato porque não há investimento no 
professor ou no formador e, estes podem até 
ver diminuído em 50% ou mais o seu tempo 
lectivo, devido à redução do número de aulas 
presenciais; é mais barato porque a Plataforma 
de eLearning é transformada num gestor 
documental e numa rede online de comunicação, 
dando ao aluno/formando algumas horas a 
mais para o estudo ou para o ócio, havendo 
também poupança de papel, pois podem guardar 
digitalmente todos os conteúdos dos cursos; 
todavia, não cumpre uma das preocupações mais 
importantes da atual sociedade, para os quais a 
variável “aquisição de conhecimentos” assume 
poderes dominantes: aprender em menos 
tempo. Em suma, esta é a 2ª Vaga do eLearning. 
Da mesma maneira que o investigador social 
Alvin Toffler também defendo que a 3ª Vaga seja 
sinónimo de modernidade, de integração e de 
compatibilização; portanto, é neste âmbito que 
temos de criar um eLearning e um bLearning que 
correspondam aos actuais garrafões de plástico: 
leves, eficazes, a ocuparem menor espaço e 
a darem um suporte adequado e ajustado aos 
produtos que contêm. Por essa razão criámos 
três conceitos que designámos por Tecnologias 
Distribuídas, Tecnologias Interactivas e 
Tecnologias Colaborativas, havendo entre elas 
uma correspondência total com a Plataforma 
de eLearning NetForma Da Vinci Web 2.0 – 3.0 
®, através das aulas teóricas e práticas online 
(trabalho individual), ligadas a um sistema 
paralelo de treino, destinado ao trabalho em 
equipa.   
As Tecnologias Distribuídas fazem chegar a 
informação ao aluno/formando em formatos 
muito próximos da realidade onde vão ser 
aplicados, dando origem a um processo 
de ensino e de aprendizagem centrado no 
professor/formador. Aqui, são claramente 
utilizados modelos de aprendizagem próximos 
dos estudados pelos Behavioristas. Os de 
estímulo/resposta, associação e reforço, bem 
como a imitação, tentativa e erro ou, ainda, a 
observação, tão claramente investigados pelo 
ensino programado e pelo ensino assistido por 
computador (CBT- Computer Based Training).  
As Tecnologias Interactivas, se associadas aos 
Estilos de Aprendizagem, podem simular todas 
as realidades profissionais ou académicas, 
permitindo assim que essa máquina fabulosa que 
é o computador possa recriar no espaço virtual 
tudo o que queiramos, desde a contabilidade de 

uma grande empresa, a um motor de gasolina 
com todas as suas peças em movimento ou, 
uma intervenção cirúrgica onde o rato pode 
ser um bisturi. Aqui, já estamos numa vertente 
mais cognitiva, onde o estudante é responsável 
pelo próprio percurso de aprendizagem. Dito 
de outro modo, embora existam Casos, PBL 
(Problem Based Learning), Jogos e Simulações 
desenhadas sob a orientação do professor/
formador, na verdade, os caminhos alternativos, 
as estratégias e as soluções são inúmeras, 
o que faz com que esta modalidade esteja 
centrada naquele que aprende, portanto, 
numa perspectiva mais Construtivista, isto é, 
Cognitivista. 
As Tecnologias Colaborativas dão a este modelo 
de eLearning/bLearning, de que o SAFEM-D® 
(Sistema Aberto de Formação e Ensino a 
Distância) é um exemplo, o seu elo holístico e 
ecléctico, pois aproximam o ato de aprender 
com a equipa e com a realidade vivida nas 
organizações, bem como concluem o circuito do 
saber, do saber fazer e do saber estar ou ser. 
Aqui, todo o processo de aprendizagem está 
centrado na equipa, nas suas sinergias e nas 
vantagens em se trabalhar de forma cooperativa, 
o que facilita o modo de como se podem alcançar 
todos os objectivos e aumentar a produtividade, 
devido a processos de empowerment. Estas 
tecnologias transportam o aluno ou o formando 
para uma aprendizagem toda ela centrada 
no grupo, portanto, pertencem ao paradigma 
Cognitivista.   
A última das grandes ilusões ou equívocos do 
eLearning nasceu, principalmente, nos países 
nórdicos, onde os modelos online simularam 
no virtual exactamente o “espaço” presencial, 
com salas, carteiras, projector e professor, etc., 
onde em 3D recriam toda a ambiência de uma 
turma ou da ação de formação profissional. 
Gastaram nestas animações vastos recursos em 
web designer e programação, principalmente 
no tempo necessário ao desenvolvimento, o 
que tem implicações financeiras totalmente 
incomportáveis, mesmo para países ricos. 
São produtos multimédia de inegável valor 
estético e de investigação minuciosa, direi até, 
de grande magia para quem os concebe ou 
mesmo utiliza, mas o valor acrescentado que 
exibem fica-se pela curiosidade e atractivamente 
dos primeiros momentos de utilização. Numa 
ótica de aprendizagem constatamos que este 
modelo não tem maior eficiência que outras 
experiências pedagógico multimédia muito 
menos onerosas, pode inclusive apresentar 
desvantagens numa utilização diária, pois as 
rotinas inerentes a este processo agem de um 
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modo cansativo e desmotivador.  
Obviamente, estamos na infância do eLearning, 
bLearning e mLearning, mas já hoje é possível, 
depois de muitos anos de intensa investigação, 
ao longo de mais de uma década, criar produtos 
educacionais para todas as áreas ou idades, a 
custos que são atractivos e com uma eficácia 
jamais alcançada pelos modelos presenciais, 
mesmo os de melhor escol, como os sustentados 
pelos Métodos Activos.  
Não podemos usar receitas generalistas, temos 
de analisar caso a caso. Numas situações 
podemos utilizar o “feito à medida” (aqui a 
metáfora mais próxima é a da alta-costura) 
e noutras situações produtos padronizados, 
seguindo a metáfora do “pronto-a-vestir”. Estas 
duas estratégias são diametralmente opostas e 
têm pressupostos pedagógicos substancialmente 
diferentes. A primeira será quase sempre 
sistémica, holística e eclética, pois pretende 
abarcar públicos-alvo e áreas temáticas muito 
diversas, garantindo uma aprendizagem global 
e, ao mesmo tempo a aquisição de múltiplas 
competências, ao invés da segunda que apenas 
oferece informação, embora seja este último 
modelo o dominante a nível mundial, tendo 
normalmente a Plataforma Moodle como 
suporte. 
Em algumas situações a modalidade de 
“pronto-a-vestir” pode ser uma solução, 
funcionando como um complemento informativo 
à formação presencial, de posto de trabalho 
ou aprendizagem em alternância, mas 
infelizmente, tanto no mercado nacional como 
no internacional, tem-se abusado até à exaustão 
deste modo de “aprendizagem”, onde o conteúdo 
é colocado na Plataforma na forma de ficheiros 
PowerPoint, pdf e Word,  no qual o LMS (Learning 
Management System) serve apenas como gestor 
documental e não de suporte tecnológico a 
uma modalidade de eLearning tal como nós a 
entendemos, com amplos recursos multimédia e 
de tipo interactivo.  
Outro comentário de enorme relevância sobre a 
expressão de “pronto-a-vestir” está relacionado 
com as aplicações informáticas do género 
das authoring tools, criadas para transformar 
os diapositivos de PowerPoint. Assim, 
automaticamente, este programa modifica os 
conteúdos de acordo com as normas SCORM 
(Sharable Content Object Reference Model) e 
oferece ainda a possibilidade de colocar voz-
off nos slides, num formato muito simples, o 
que para muitas pessoas significa estarmos 
perante um produto de eLearning. Mais uma vez 
há aqui um profundo equívoco, porque existe 
total ausência de pedagogia neste sistema. São 

conteúdos elaborados para serem usados num 
gestor documental de apoio a qualquer tipo de 
ação, mas nunca poderão ser considerados como 
um curso de eLearning, por ausência de um 
modelo pedagógico e andragógico que sustente o 
processo de aprendizagem. 
Podemos concluir dizendo que é desnecessário 
e caro recorrer a modelos de eLearning como 
fazem os nórdicos, onde em 3D se desenham 
salas de aula ou se usam Avatars para que o 
aluno se sinta identificado com o ambiente, 
quando o que é essencial para ele, se for 
estudante de Biologia, será poder interagir com 
uma célula de modo a simular o funcionamento 
real e dinâmico dos organelos, manipular o 
núcleo ou atravessar a membrana celular.
Se queremos que alguém aprenda técnicas 
comerciais, devemos demonstrar o que são 
as boas e as más vendas, podendo o formando 
intervir diretamente na simulação, recorrendo à 
análise individual ou em equipa, de modo a que 
esta lhe permita criar juízos de valor sobre o 
sucesso/insucesso daquela interação de âmbito 
comportamental.  
Se desejamos que um cardiologista estude 
com rigor um ecocardiograma, temos de 
lhe dar todas as possibilidades para ele 
manipular esse meio de diagnóstico, como 
se estivesse num verdadeiro ecógrafo de 
um hospital ou de uma clínica; se queremos 
ensinar mecânica automóvel, temos de dar a 
possibilidade ao técnico de interagir com as 
peças do veículo, mesmo que o faça apenas 
virtualmente; se pretendemos que um estudante 
de medicina perceba como atuam os agentes 
da quimioterapia, temos de criar imagens 
animadas onde seja possível observar com 
clareza como estes interactuam no DNA ou na 
membrana citoplasmática de uma célula; em 
resumo, nenhum sistema automatizado, por 
mais desenvolvido que seja, conseguirá criar 
um design pedagógico que de forma progressiva 
se vá adaptando às diferentes realidade que 
queremos simular. 
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A Internet e o Computador representam para o Século XXI a sua “pedra filosofal”, dado darem uma 
dimensão ao Homem nunca antes alcançada, projectando-o para espaços ainda não percorridos a 
velocidades inimagináveis há poucos anos. Deixou de haver limites para o que é possível fazer com 
estes equipamentos; hoje, qualquer pessoa pode viajar online através do Google Earth, onde visita 
continentes, países, cidades e ruas como se estivesse naquele local, podendo percorrer o Museum 
of Modern Art em Nova York, a National Gallery e o Tate Britain, em Londres ou o Hermitage de São 
Petersburgo ou, ainda, o Museu Van Gogh em Amesterdão sem sair de casa; tudo através do Google 
Art Project. 

Poderíamos continuar a descrever este “Admirável Mundo Novo” que as Tecnologias da Informação 
e da Comunicação nos oferecem mas, de repente, perguntamos: o que está a acontecer na área da 
Educação? – O que estamos a fazer no sistema Formação Profissional? – Repetem-se as dúvidas de 
McLuhan bem como as nossas, pois não paramos nunca de fazer a nós próprios a mesma pergunta: 
porque é que as outras áreas avançam a velocidades vertiginosas e as do conhecimento e da 
aprendizagem seguem numa lentidão exasperante, que as afasta ainda mais do pelotão da frente?

Actualmente, um computador ligado à World Wide Web permite-nos ter o Mundo à distância de um 
clique sem sair de casa, do mesmo modo na Educação e na Formação Profissional poderemos dizer, 
como o faz a publicidade da cosmética, que podemos aprender na modalidade de “três em um”. Por 
exemplo, é possível aprender estatística tendo como suporte o eLearning, estuando simultaneamente 
os conceitos teóricos do próprio método, o programa informático que exige uma aprendizagem 
demorada, como é o caso da aplicação SPSS e, por último, sem sair do sistema, trabalhar os dados de 
um questionário, também eles recolhidos remotamente.

Em resumo, de uma forma integrada e em simultâneo podemos estudar os testes estatísticos, o 
programa informático e a recolha de informação, o que poderá vir a aumentar exponencialmente 
a aprendizagem, para além de ser mais cómodo e reduzir o tempo de uma forma drástica, como 
demonstra a investigação que tem comparado esta modalidade online com os modelos tradicionais de 
ensino.

2. Do Google à Web 3.0
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O que defendemos para o método estatístico pode, sem grande esforço e poucos recursos, ser 
implementado em quase todas as áreas do conhecimento. A título de exemplo, já aplicámos este 
modelo (SAFEM-D) à Contabilidade, à Banca, aos Seguros, a disciplinas médicas variadas como são a 
Imagiologia, a Cardiologia a Oftalmologia ou, ainda, a Enfermagem e a Farmácia, para só referirmos 
aquelas onde experimentámos com enorme sucesso. 

Porém, embora saibamos de forma inequívoca as enormes vantagens das TIC, do eLearning e bLearning 
para a Educação e Formação Profissional, o professor e o formador na prática do dia-a-dia usam o 
computador como uma máquina de escrever evoluída e mesmo os utilizadores mais high tech, usam as 
folhas de cálculo e as bases de dados ou mesmo aplicações sofisticadas sem irem à raiz do problema: 
que é a nosso ver, como potenciar a aprendizagem através do computador e da Internet? 

Concluímos uma investigação sobre eLearning e bLearning que nos coloca na vanguarda dos estudos 
sobre a formação por meios online. Esta abarca, além do Modelo Pedagógico SAFEM-D®  (Sistema 
Aberto de Formação e Ensino Multimédia a Distância), a Plataforma NetForma Da Vinci Web 2.0 – 
3.0® , bem como um vasto conjunto de variáveis, que vão dos Estilos de Aprendizagem, à Inteligência 
Emocional e evolução dos resultados (aquisição de conhecimentos).

Todas as variáveis que estudámos são essenciais à desejada modernização da Educação e Formação 
Profissional, bem como ao estudo do rácio “custo/eficácia” destes sistemas de aprendizagem. Dos 
dados citados retirámos um pequeno quadro que ilustra o tipo de pesquisa, bem como originalidade da 
mesma, numa amostra de dimensões raras no nosso contexto formativo (N = 10.031):

A principal constatação dos dados desta tabela é, sem dúvida, a demonstração objectiva de terem 
sido alcançados pelo nosso modelo de eLearning/Plataforma resultados nunca atingidos por nenhuma 
outra entidade: 94% dos homens e 90% das mulheres, gastam menos tempo para realizarem o mesmo 
curso em eLearning do que o fariam no Presencial com igual sucesso e, ainda, 81% das pessoas do 
sexo masculino e 73% do feminino fazem-no em menos de 50% do tempo. 

Por exemplo, um dos nossos cursos com maior procura na área da Mediação de Seguros, cuja duração 
é de 140 horas (1 mês de formação presencial – 20 dias úteis), é realizado em eLearning em menos 
de 70 horas, sem que os resultados sofram qualquer alteração. Esta conclusão possui um enorme 
valor económico, pois a maioria dos formandos destes cursos gasta menos de metade do tempo que 
gastariam numa ação na modalidade presencial.

Teste 
Diagnóstico 

Teste 
U1 

Teste 
U2 

Teste 
U3 

Teste 
U4 

Teste 
U5 

Teste 
U6 

Avaliação 
Contínua 

Teste 
Final 

Online   

Teste 
Presencial 

Nota 
Final 

28% 88% 93% 89% 81% 90% 83% 87% 86% 79% 81% 
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Estilos de 
Aprendizagem 

                                Tempo (Duração do Curso) 
Menos Tempo Tempo 

Presencial 
(100%) 

Mais Tempo 

<50% [50%-99%] 101% -150% [151%-200%] >200% 
Género M F M F M F M F M F M F 
Reflexivo 80% 72% 13% 18% 1,25% 2% 2% 4% 2% 2% 1,56% 2% 
Activo  93% 81% 4% 10% 0,00% 3% 0% 0% 2% 3% 1,35% 2% 
Pragmático  79% 73% 12% 16% 1,17% 2% 4% 4% 2% 0% 2,72% 4% 
Teórico  88% 90% 6% 10% 0,00% 0% 0% 0% 6% 0% 0,00% 0% 
Total  81% 73% 13% 17% 1% 2% 2% 4% 2% 2% 1% 2% 

 



Outra conclusão importante que esta investigação demonstra relativamente à área citada, é que, 
muitos dos participantes não têm hábitos de estudo, possuem idades maioritariamente situadas 
entre 40 e 60 anos; o que é indicador de dificuldades no uso dos computadores, porém, mesmo com 
estas contrariedades, através do modelo SAFEM-D®, estes alcançam ganhos médios de evolução da 
aprendizagem situados nos 53% (diferença entre 28% à entrada e 81% no final do curso), enquanto 
em cursos presenciais rigorosamente iguais com populações similares, atingem somente a evolução 
média de 37%. 

Por outro lado, os cursos da área da Saúde destinados a Enfermeiros e Médicos, por se tratar de 
pessoas com um nível de escolaridade muito superior (de um modo geral os resultados ultrapassam 
os 90%) gatam sempre menos tempo. Esta investigação foi realizada em 2009, porém, investigações 
posteriores, em especial as realizadas em 2013, mostram o que é quase uma “Lei”: se utilizarmos 
o Modelo SAFEM-D e a Plataforma NetForma Da Vinci Web 2.0 – 3.0, quanto mais elevadas forem 
as habilitações literárias, menos tempo é necessário para estudar, comparativamente à modalidade 
presencial.
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Durante muitos anos trabalhámos no Ensino a Distância e fomos tendo com ele uma relação de 
expectativa na sua evolução, pois sabíamos com exactidão onde estavam as suas fragilidades 
maiores. Com o advento das TIC - Tecnologias de Informação e da Comunicação e com o progressivo 
conhecimento das suas potencialidades, fomos sempre acalentando a esperança que o progresso 
destas arrastasse definitivamente as várias modalidades a distância, fundamentalmente, as mais 
centradas na aprendizagem do que ensino. Tal tem vindo a acontecer, mas, como sempre, a evolução 
do conhecimento não é linear.

Um dos nossos objectivos centrais para reduzir o tempo de aprendizagem e dotar a Educação e a 
Formação Profissional de novos instrumentos, passava por criar um Modelo Pedagógico e Andragógico 
que desse uma resposta integrada e eficaz ao eLearning, bLearning e mLearning, de modo a que estas 
metodologias possam gerar boas práticas. 

A nossa observação ao longo de muitos anos foi-nos fazendo querer que esse modelo tinha de ser 
sistémico, holístico e ecléctico, para não voltarmos a incorrer nos erros gerados na Europa e nos 
Estados Unidos, principalmente neste último país, onde na segunda metade da última década do 
Século XX, em alguns ciclos de “deslumbrados” pelo eLearning e pela Tecnologia, se assumiu de forma 
quase categórica que o modelo presencial estava esgotado, sem todavia haver estudos suficientes que 
dessem suporte a esta tese.

Nos últimos 20 anos observámos cuidadosamente a evolução do Ensino Superior bem como da 
Formação Profissional, nas modalidades presencial e a distância, sem deixar de olhar também para 
os outros sistemas, como o Ensino Básico e Secundário, tendo constatado, tal como muitos outros 
investigadores, que a Didáctica e a Pedagogia pertencem às áreas científicas que menos evoluíram até 
aos nossos dias, como tenho procurado demonstrar neste ensaio. 

Com base nos factos supracitados, inúmeros autores, entre os quais McLuhan, recorrem a vários 
tipos de analogias e chegam mesmo a propor que se imagine Aristóteles a visitar-nos através de uma 
máquina do tempo, chegando a uma qualquer Faculdade de Filosofia ou de Matemática atuais. 

3. Uma Investigação Aplicada à Prática
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Este poderia estranhar o vestuário e outros artefactos envolventes mas, 15 minutos depois estaria a 
dar uma aula com total brilhantismo, usando métodos e técnicas semelhantes às que eram ministradas 
naquela escola. Ao invés, um médico (físico) dessa época se entrasse numa unidade de cuidados 
intensivos de um hospital, ficaria atónito e sem saber o que fazer perante a imensa parafernália 
de equipamentos. Se em seguida Aristóteles e o médico da Grécia antiga seguissem a sua viagem 
num avião supersónico ou num comboio de alta velocidade, para já não falar numa nave espacial, 
provavelmente, morreriam de uma síncope cardíaca.

Pelas razões citadas por McLuhan e outros investigadores, os nossos estudos têm como objectivo 
central criar didácticas específicas para cada área do conhecimento que, por si só, estejam em 
consonância com os valores e as necessidades do nosso tempo. Dito de outro modo, a nossa sociedade 
valoriza como nenhuma outra a variável tempo e, concomitantemente, tem consciência que o 
conhecimento e as competências são as “jóias da coroa” do progresso, da evolução e do crescimento 
económico; portanto, há uma enorme urgência que a educação e a formação profissional adoptem 
estes importantes objectivos, para que possam estar numa linha de evolução em tudo semelhante 
às tecnologias de ponta, cujos exemplos actuais mais emblemáticos são a genética, a bioquímica, a 
cirurgia, a computação, as telecomunicações e a electrónica.

É do domínio comum que, actualmente, o conhecimento é efémero; tantas são as pessoas que o 
transformam e divulgam à escala mundial, a velocidades dignas, apenas há uns anos atrás da ficção 
científica. Na opinião de Alvin Toffler (1980) “temos de aprender a desaprender” e, essa missão terá de 
ser apoiada pela Didática e Pedagogia, que é o mesmo que dizer, pelas Ciências da Educação. 

Não se pode afirmar que as áreas científicas da aprendizagem tenham estado paradas nos últimos 
séculos, principalmente, desde o final do Século XIX e durante todo o Século XX. Com a Psicologia 
surgiram teorias e modelos que ajudaram a criar e a implementar muitos sistemas de ensino e de 
formação, embora orientados quase sempre para o eixo sequencial: professor/formador, meios 
didático-pedagógicos e estudante; que é o mesmo que dizer: um sistema centrado em quem ensina.

Nos últimos 50 anos surgiram muitos modelos pedagógicos que procuraram dar uma componente 
mais prática ao ensino, em especial, à formação, aproximando o ato de aprender do desempenho 
profissional. São exemplo metodologias como o PBL - Aprendizagem Baseada em Problemas, Método 
de Estudos dos Casos, Simulações, Jogos de Empresa (banca, bolsa, vendas, etc.), Aprendizagem em 
Alternância, Role-Playing, Coaching; em suma, os Métodos Activos. Todavia, não tem sido fácil reduzir 
o tempo de aprendizagem manipulando variáveis através das metodologias citadas. 

É necessário atuar sobre dimensões específicas do psiquismo humano, como os Estilos de 
Aprendizagem, a Inteligência Emocional e as Aptidões ou, mesmo, sobre os próprios estímulos como o 
som ou a imagem, direccionando-os, ampliando-os ou combinando-os, de forma a potenciarem o seu 
efeito no cérebro humano. Dito noutra acepção, recorrendo à alternância de processos, de métodos e 
de formas, de modo a que a ação possa ser centrada não num eixo, mas em vários. 

A interação ou estimulação pode ser dirigida ao (às):

• Professor/formador;

• Aluno/formando;

• Sinergias da equipa.  

A Internet, esse propulsor dos Séculos XX e XXI, cria hoje condições únicas para vencer a barreira 
da distância e do isolamento, normalmente muito associado ao auto-estudo; proporcionando a 
possibilidade de manipular e controlar variáveis que permitam estimular e potenciar a expansão 
das redes neuronais do cérebro (Eric Jensen, 2004), criando assim condições para o aumento das 
capacidades de cada indivíduo e a possibilidade de interacção com diversas dimensões da mente, através 
da adopção de estratégias de aprendizagem que respeitem ou tenham em conta as idiossincrasias 
daquele que aprende, podendo mesmo criar percursos de estudo personalizados, em função não só dos 
conhecimentos mas também das características inerentes à matriz biopsicossocial de cada indivíduo.

Para percebermos como devemos construir um Modelo Pedagógico que seja capaz de romper com 
a tradição do eixo sequencial: professor/formador - meios didáticos - aluno/formando, vamos pedir 
emprestado ao sociólogo Alvin Toffler (1980) a sua interpretação de Civilização e o seu conceito de 
Vagas.
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Primeira, Segunda e Terceira Vaga

Para o sociólogo Alvin Toffler a evolução civilizacional ocorreu em três vagas. A 1ª Vaga será a da 
sociedade dominada pelo modelo agrário (Agroesfera), a 2ª Vaga a da sociedade dominada pela indústria 
(Tecnoesfera) e a 3ª Vaga a sociedade dominada pelos serviços e pela informação (Infoesfera). Esta 
estruturação levou-nos a criar a seguinte analogia:

• Aprendizagem com base naquele que ensina (emissor). Denominámos esta fase por Primeira Vaga;  
aquela que está centrada no professor/formador. No caso do Ensino a Distância será a apoiada 
nos materiais pedagógicos e de auto-estudo, sejam eles em online ou offline; o objetivo é transferir 
saberes; 

• A aprendizagem realizada no bLearning está também centrada no professor ou formador, pois não 
há mudança de paradigma, tanto na parte a distância como na presencial. A aprendizagem online 
será orientada também para o estudante através de uma plataforma tecnológica e da estratégia 
pedagógica, embora exista uma nuance: há a tentativa de gerar aprendizagem informal e de deixar à 
iniciativa do aprendente a pesquisa de fontes de informação e a construção de materiais pedagógicos, 
porém, os dados publicados ilustram que o êxito deste modelo é pouco expressivo, principalmente, 
por não haver ganhos na redução do tempo de aprendizagem. Pelas razões apontadas, bem como 
por uma significativa presença do modelo misto (bLearning), esta fase pertence à Segunda Vaga;

• Finalmente, e tal como no modelo proposto por Toffler, a Infoesfera envolve em simultâneo todos 
 os sistemas de ensino/aprendizagem existentes nesta vaga: 

- Tecnologia Distribuídas;

- Tecnologias Interativas;

- Tecnologias Colaborativas.

4. As Vagas Tofflerianas na Aprendizagem através da Tecnologia
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Com estas tecnologias poderá considerar-se que alcançámos os princípios definidos no início deste 
ensaio, pois este conjunto apresenta-se duma forma holística, sistémica e ecléctica, portanto, 
pertencem ao universo por nós definido como Terceira Vaga. 

Como conclusão, existe uma estranha analogia entre aquilo que propomos e o modelo criado por Alvin 
Toffler; até parece uma colagem quase perfeita a este paradigma, mas como se demonstrará, existe 
uma correspondência conceptual sem qualquer margem para dúvidas.

Na última metade da década de 90 e no início do Século XXI começaram a surgir (como já se referiu 
antes) nas mais conceituadas universidades do Mundo, os “deslumbrados” pela tecnologia, que exibiam 
a vitória do eLearning sobre todos os outros sistemas. Este movimento ocorreu um pouco por todos 
os países industrializados, com destaque para os USA, onde teve um impacto tremendo nas grandes 
organizações, pois estes reputados especialistas das tecnologias da informação afirmavam que era 
muito mais célere a difusão do conhecimento, que seria mais rápida a aprendizagem e também os 
custos seriam substancialmente reduzidos. Estes especialistas em tecnologia não tinham formação 
pedagógica, portanto, limitaram-se a replicar os modelos do CBT – Computer Based Training, que é o 
mesmo que dizer: Tecnologia Distribuída (transferência de informação). 

Os precursores da Primeira Vaga do eLearning desiludiram os destinatários essencialmente porque:

• As pessoas não aprendiam nem mais rápido nem melhor do que o faziam com os métodos clássicos;

• A obsolescência do conhecimento continua a ocorrer, sem que existissem medidas eficazes para 
    a evitar;

• Os custos, em muitos casos, tinham aumentado.

No início do Século XXI surge um outro movimento, quase como uma “contra-reforma”, principalmente 
nas universidades, mas desta vez encabeçado por professores infoalfabetizados, que entendiam não 
haver vantagem em destruir para já o modelo do Ensino Presencial. Eles, ao invés dos anteriores, 
entendiam que devíamos anexar ao presencial todas as virtualidades da Internet e das Ciências 
da Computação, de modo a que as escolas fossem ligadas por redes de fibra óptica e por potentes 
plataformas (LMS – Learning Management System) na gestão dos conteúdos, na avaliação e também 
na comunicação; podendo até existir uma total integração dos sistemas e a digitalização global dos 
conteúdos produzidos pelos professores, para que fossem usados no ensino presencial com apoio 
online. 

Esta Segunda Vaga do eLearning nunca resolveu seriamente o problema, porque não foi capaz de 
integrar as Tecnologia Distribuídas com as Interactivas e com as Tecnologias Colaborativas, de modo 
a serem um sistema “único”. Continuou a haver dois paradigmas diferentes, ou seja, os professores/
formadores “menos tecnológicos” continuaram a produzir um ensino “à moda antiga”, como sempre 
fizerem, de cariz essencialmente expositivo e, os outros, assumiram a vertente eLearning e passaram 
a designar-se por e-tutores, e-professores e e-formadores, porém, quem fazia a integração deste 
puzzle era e é o aluno/formando. 

Na prática podemos afirmar que continua a haver sistemas que não exploram as máximas 
potencialidades do presencial e do online, uma vez que não selecionam o melhor de cada uma das 
metodologias, tanto em função dos conteúdos como dos destinatários, criando um só paradigma que 
sustente as duas modalidades. Em resumo, resolveram-se alguns problemas financeiros porque houve 
redução de horas letivas, tanto para os professores como para os formadores, ocorrendo o mesmo 
com alunos e formandos, com a vantagem destes poderem aceder aos conteúdos de uma maneira 
mais facilitada, pois além dos materiais pedagógicos estarem disponíveis e organizados, podem ser 
estudados em vários suportes. Diga-se, em abono da verdade: são proveitos interessantes, mas muito 
longe daqueles que poderiam ser alcançados com a mudança de paradigma.

A Terceira Vaga está ainda no seu início (2005), o que de certo modo coincide com a Web 2.0, com a 
vantagem de possuir o “germe” da Web 3.0. Apercebemo-nos que na Primeira Vaga havia um certo 
deslumbramento pela tecnologia, pois a maioria, senão a quase totalidade dos principais mentores 
desta fase, não tinha formação pedagógica nem conhecia o enorme espólio de investigação do Ensino 
a Distância, criado ao longo de muitos anos e que mostrava os seus sucessos e insucessos. Só assim 
se justificam os erros primários que foram cometidos nesta fase pelos tais “deslumbrados” pela 
tecnologia. 
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A Segunda Vaga é, obviamente, um movimento mais sólido e maduro numa ótica pedagógica, pois 
os seus proponentes são especialistas em formação/educação e conhecem muito bem o interior 
das Tecnologias da Informação e Comunicação, porém, não deixaram de cometer alguns “pecados 
originais” como a seguir se exemplifica:

• Começaram por aplicar a mesma receita a todos os cursos, disciplinas ou ações, subalternizando 
     o eLearning, por não acreditarem que as pessoas podiam aprender exclusivamente através de um 
    computador;

• Subestimaram o papel do modelo pedagógico na conceção e orientação dos conteúdos e na gestão 
    global do processo de ensino/aprendizagem; 

• Não deram valor aos muitos anos de pesquisa da Psicologia da Gestalt e à importância que esta 
    dava à forma, ao contexto, ao som, às imagens e ao movimento durante o processo de ensino/
    aprendizagem;

• Não incorporaram os quase 100 anos de investigação Behaviorista;

• Não integraram os fundamentos da Psicologia Humanista de Abraham Maslow (1950) e Carl Roger 
    (1975);

• Não aproveitaram o enorme espólio e experiência gerada com os CBTs e WBTs (EAC – Ensino  
Assistido por Computador e EAW – Ensino Assistido pela Web); 

• Não recorreram à experiência dos especialistas em Ensino a Distância (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Open University, etc.), nem ao seu vasto portefólio de investigação;

• Não atenderam aos modelos cognitivistas de aprendizagem, tidos como holísticos, sistémicos e 
eclécticos, de que são bons exemplos o Modelo de Processamento da Informação de Gagné (Gagné, 
Robert N.,1985:) e, em especial, o construtivismo piagetiano (1960);

• Deram pouco valor à avaliação contínua e formativa e aos diferentes meios avaliativos, para serem 
usados como instrumentos de controlo e, mesmo, de aprendizagem; 

• Não olharam para o computador como um instrumento destinado à prática, à simulação dos 
desempenhos profissionais, bem como ao treino, mas apenas como um gestor documental e um 
potente banco de dados; 

• Não recorreram aos processos de formação personalizada, tutelados pela Inteligência Emocional 
e pelos Estilos de Aprendizagem.

Em suma, estes e outros “erros” são responsáveis pela falta de inovação, quiçá, de crescimento e de 
difusão da 2ª Vaga e fazem do bLearning - na acepção que acabamos de descrever - uma tecnologia 
educativa e formativa de transição, entre os “velhos” métodos usados no ensino presencial e os 
modelos ecléticos distribuídos, interactivos e cooperativos referenciados pelo conjunto: eLearning, 
bLearning e mLearning. 

Contudo, é importante dizer que o bLearning enquanto metodologia pedagógica mista, para algumas 
disciplinas ou mesmo profissões ou funções, terá de ser sempre a modalidade ideal a selecionar; 
por exemplo: nas disciplinas da área comportamental, onde é necessário fazer o treino através de 
dramatizações, role-playing e autoscopias, cuja prática (saber fazer) só possa ser alcançada através 
de ações reais ou de simulações presenciais, que dificilmente poderão emergir ou ser criadas para 
ambientes online.   

O bLearning da 2ª Vaga, hoje muito difundido em conhecidas e prestigiadas empresas e universidades 
de todo o Mundo, que pouco tem a ver com o sistema temos vindo a defender e que designámos por 
SAFEM-D®, é suportado técnica e cientificamente numa interpretação do modelo cognitivista, que 
coloca o ênfase no trabalho colaborativo e na própria equipa, deixando o autoestudo ao livre arbítrio de 
cada estudante, bem como o modo de consultar os materiais didático- pedagógicos, sejam eles livros, 
Internet, DVD, etc., como também a própria planificação do estudo, para além das estratégias e do 
método de aprendizagem, ignorando totalmente situações que consideramos de extrema importância, 
como as seguintes:

• Há uma grande diversidade de estilos, que é o mesmo que dizer, uma enorme variedade de pessoas 
e de formas de pensar e de agir que, por esse facto, elaboram estratégias para aprender ou mesmo 
para aprender a aprender muito distintas. Desses indivíduos, só uma pequena parte tem autonomia 
suficiente para dispensarem total ou parcialmente a orientação do professor/formador.
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Não atender a este importante fator provocará a desmotivação de uma quantidade enorme de 
alunos/formandos, para além de gerar desperdícios de índole muito diversa;

• O tempo gasto pelo aluno/formando na pesquisa de conteúdos essenciais ao que pretende estudar 
é enorme, quando estes podem estar “à distância de um clique” numa Plataforma de eLearning, 
podendo deixar essa busca em livros e outros meios mais vastos e abrangentes, caso se justifique 
ampliar o conhecimento sobre o tema em estudo; além disso, na pesquisa a fazer em suportes 
online como a Google, o estudante nunca sabe se a informação recolhida possui qualidade ou 
mesmo se é falsa, ao invés da colocada na Plataforma que é selecionada por quem tem competência 
para o fazer; 

• A multiplicidade de fontes normalmente consultadas por um estudante, bem como os estímulos 
a que este estará sujeito durante uma pesquisa bibliográfica, poderá ser muito dispersa e variada, 
porém, se há um design que planifique, estruture e oriente o acesso aos conteúdos e a outros 
meios didáticos, poderá haver uma otimização da aprendizagem através de vários meios de 
suporte como simulações, planos de treino associados à matéria em estudo; em suma, aproveitando 
as vantagens pedagógicas de aceder a um sistema totalmente integrado, interativo, constituído 
pela possibilidade de manipular artefactos virtuais (simuladores), apoiados por som, imagens fixas 
e animadas; as quais, em muitas situações até podem ser dramatizadas.

Foi para dar resposta às necessidades supracitadas, que fomos empiricamente sentindo ao longo 
de mais de treze anos, que criámos e investigámos o modelo didático-pedagógico SAFEM-D, cuja 
finalidade principal será a de orientar e gerir a produção de conteúdos que facilitem a aprendizagem, 
através da estimulação eficaz dos órgãos sensoriais e do próprio cérebro, como muito bem defendem 
os investigadores Robert Gagné (1997), Cebrián (2003) e Eric Jensen (2004). Este modelo pedagógico 
e andragógico, bem como a Plataforma NetForma Da Vinci Web 2.0 – 3.0 que lhe dá suporte, têm o 
objetivo, na linha que preconizámos, de alcançarem um papel central no eLearning/bLearning da 3ª 
Vaga, que é o mesmo que dizer, na educação e formação profissional do Século XXI.  

O bLearning da 2ª Vaga aposta na iniciativa individual, no trabalho colaborativo e na equipa, recorrendo 
também à utilização de Plataformas de eLearning como instrumentos de gestão documental e de 
comunicação, de modo a ser possível realizar discussões em Fóruns, Chats, Videoconferências ou 
outras ferramentas similares quer sejam síncronas ou assíncronas. Todos estes processos e meios 
são essenciais para o bLearning da 3ª Vaga, mas muito pobres se forem apenas entendidos como uma 
via única, onde não existe a rotura de paradigma nem a finalidade de criar um eLearning multimédia e 
interativo, bem como um presencial que assuma a exclusividade de fazer só nesta modalidade aquilo 
que não pode ser realizado no online.

Como propõe o Modelo Pedagógico e Andragócico SAFEM-D®, se queremos abarcar conteúdos de 
natureza muito diversa, múltiplos graus de complexidade e estudantes com estratégias de estudo 
e diferentes níveis de diferenciação, temos de recorrer aos processos de aprendizagem que sejam 
sustentados por modelos de associação, observação, repetição, imitação e tentativa e erro; os quais 
são propostos pelo Behaviorismo; temos de usar a forma, o contexto, a música, a voz e as imagens 
fixas, animadas, quiçá, dramatizadas como propõe a Psicologia da Gestalt. Temos ainda de recorrer 
aos trabalhos práticos, casos, problemas, jogos e outras formas activas, para que possa existir uma 
aquisição de competências como nos propõe a Psicologia Cognitiva e o Construtivismo. Também temos 
de recorrer à avaliação, com todas as suas técnicas e metodologias, como propõem as várias correntes 
científicas, de modo a podermos controlar todo o sistema e, por último, temos de fazer o estudo do 
perfil do aluno/formando para podermos personalizar o processo de aprendizagem. 
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Terceira Vaga

Vamos observar o gráfico que esquematiza os objectivos da educação/formação e os Modelos 
Pedagógicos e Andragógicos que lhe darão suporte, através das Tecnologias Distribuídas, Tecnologias 
Interactivas e Tecnologias Colaborativas: 

Fernandes, A. in “e” que aprende APDSI (2005)

Este gráfico apresenta em ordenadas os objetivos da formação/educação e em abcissas os modelos 
pedagógicos e andragógicos. Nestes dois eixos existe importante informação codificada ao nível dos 
diversos conceitos que sustentam teoricamente o esquema exposto. Embora no início deste ensaio 
já tenham sido caracterizadas as principais ideias, ainda podemos dar-lhe outra abrangência, para 
serem compreendidas globalmente.

As Tecnologias Distribuídas representam, de certo modo, mais de 2500 anos de História da Didática 
e da Pedagogia, mas também o percurso do ensino a distância clássico, do eLearing da Primeira Vaga 
e da aprendizagem por meios electrónicos offline e online; em suma, assentam na matriz científica 
Behaviorista do ensino centrado no emissor.

As Tecnologias Interactivas propõem um modelo mais recente, apoiado de certo modo nos Métodos 
Ativos, nos CBTs, WBTs e CDIs, assim como por outros sistemas online e offline de base tecnológica. 
Para nós, estas tecnologias são a “alma” da Terceira Vaga e, em parte, serão a chave do dinamismo 
do modelo pedagógico SAFEM-D®, todavia, quando estas não são integradas num plano pedagógico 
sistémico, não cumprem com eficácia o objectivo das pedagogias do Século XXI: reduzirem o tempo de 
aprendizagem.

Ao longo da última década, período em que desenvolvemos o trabalho de campo citado neste ensaio, a 
experiência que fomos adquirindo em muitos cursos de eLearning, situados em vários contextos e em 
áreas disciplinares muito diversas, demonstrou-nos que o formato interativo será insubstituível nesta 
modalidade de ensino/aprendizagem.
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Primeiro, porque traz a prática e o mundo do 
trabalho para dentro das universidades ou para o 
interior dos centros de formação profissional, tal 
como é proposto no Processo de Bolonha, depois, 
porque procura transformar cada computador 
num posto de trabalho e, simultaneamente, de 
aprendizagem.

As Tecnologias Interactivas são um processo de 
génese Behaviorista, mas que evoluiu para um 
de base Cognitivista, pois dá ao estudante algum 
livre arbítrio no desenho do percurso, bem como 
nas estratégias de aprendizagem, centrando em 
si a condução da ação. Além de mais, pode ser 
dado ao estudante alguma ajuda (pré-formatada) 
nas suas interações com os conteúdos práticos, o 
que poderá reduzir de forma muito significativa o 
tempo necessário à aquisição de conhecimentos 
e de competências, se a tipologia do curso 
estiver desenhada de acordo com o perfil 
daqueles que vão participar na ação, recorrendo 
aos Estilos de Aprendizagem como propõe o 
modelo pedagógico SAFEM-D®.

As Tecnologias Colaborativas, usadas pelo 
eLearning/bLearning da 2ª Vaga, são também 
insubstituíveis na Terceira Vaga. Numa 
abordagem científica, estas tecnologias 
pertencem estruturalmente ao modelo 
Cognitivista, em particular, ao de raiz mais 
piagetiana, pois dão ao aprendente total 
liberdade de ação dentro de parâmetros 
definidos, para que este assimile e acomode 
novos conceitos em perfeita interacção com o 
outro ou com o grupo. 

Nestas tecnologias o trabalho colaborativo 
será não só uma mais-valia, como o verdadeiro 
“motor” do processo. Não se pretende somente 
a informação ou a aquisição de conhecimentos 
e de competências, mas procura-se também a 
mudança das estruturas, consubstanciada na 
transformação do modelo mental do indivíduo. 
Pretende-se ir mais longe do que nas tecnologias 
distribuídas e interactivas, ao ser preconizado 
alterar os próprios comportamentos. Portanto, 
nesta fase não será só o conhecimento e a sua 
aplicação à vida e ao dia-a-dia que está em 
jogo mas, de uma forma sistémica, interessa 
saber como é a essência e o próprio processo, 
de modo a ficar a conhecer como será que os 
desempenhos poderão contribuir para mudanças 
de fundo em cada pessoa, o que no limite poderá 
ter implicações na própria personalidade.   

A Segunda Vaga é riquíssima em dados de 
investigação, daí que o seu espólio deva ser 
profundamente estudado, para que a Terceira 
Vaga se afirme de forma definitiva. Como é 
dito nos meios especializados, os modelos de 
aprendizagem de base cognitivista, procuram 

que cada estudante adquira responsabilidade, 
autonomia, autocontrole, autoconciência, 
automotivação, empatia e gosto pelo risco, 
bem como despertem para a inovação. Enfim, 
predicados indispensáveis para uma sociedade 
adulta, evoluída e democrática na verdadeira 
acepção da palavra, capaz de gerar cidadãos 
exigentes para consigo próprios e para com os 
outros, o que não é, claramente, o cenário das 
escolas do Portugal de hoje.

Quando falamos em reformar os sistemas 
educativos e formativos temos mesmo de 
recorrer às Tecnologias Colaborativas, pois 
elas são mesmo indispensáveis ao trabalho 
em equipa, todavia, se ficarmos apenas por 
este tipo de tecnologia estaremos a subtrair ao 
processo de ensino/aprendizagem valências 
essenciais para conseguirmos reduzir o tempo 
de aprendizagem, bem como diminuir de forma 
significativa os custos; enfim, elas só por si são 
necessárias mas não serão suficientes. 

Poderíamos continuar a esquadrinhar tudo o que 
até hoje já se disse sobre o trabalho colaborativo 
e ficaríamos cada vez mais convencidos das 
qualidades insubstituíveis das Tecnologias 
Colaborativas, mas desenhar um sistema de 
aprendizagem só com bases nelas, como o fez 
a Segunda Vaga, é um erro que a curto-prazo 
temos de emendar. 

É evidente que nada acontece por acaso. Este 
movimento da Segunda Vaga, que eu rotularia 
de pré-tecnológico, nasce porque este modelo 
de bLearning é muito mais barato a curto 
prazo, dado não necessitar de pedagogos, de 
web designers e de programadores; portanto, 
quase não necessita de investimento inicial, pois 
basta que existam professores ou formadores 
que ministrem as disciplinas e cursos na 
parte presencial (estas em nada diferem do 
modelo tradicional), para que esses mesmos 
técnicos assumam o papel de e-tutores e 
de autores dos conteúdos colocados online, 
embora estes tenham sido construídos para o 
ensino/formação presencial, porém, vão ser 
colocados à disposição dos estudantes a partir 
de plataformas que funcionam como gestores 
documentais (LMS - Learning Management System).

O que existe neste modelo de bLearning 
que seja diferente da formação em sala de 
tipo tradicional? – Apenas a existência de 
um equipamento online que quase não tem 
custos adicionais, pois remete para os alunos/
formandos o copy/past de slides, livros, 
brochuras, casos, jogos, exercícios, problemas, 
testes, etc., que no passado recente eram 
utilizados na metodologia presencial. Portanto, 
todos os materiais didático-pedagógicos que 
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faziam ou fazem parte do espólio da escola ou 
empresa e dos professores/formadores pode 
ser digitalizado e colocado numa Plataforma, 
o que reduz substancialmente o custo do 
processo, dado este LMS funcionar como um 
gestor documental, como um banco de dados 
ou, também, como um sistema de comunicação 
síncrona e assíncrona. Como será fácil de prever, 
as principais desvantagens desta modalidade 
prendem-se apenas com a eficiência pedagógica, 
que obviamente estará subaproveitada e não 
cumprirá o objetivo principal, consubstanciado 
na redução do tempo e em resultados mais 
dilatados, bem como qualitativamente melhores, 
para além de, a médio e longo prazo ser mais 
oneroso.

Numa óptica estritamente didático-pedagógica 
o bLearning de que temos estado a falar não 
representa uma alteração de paradigma, 
oferece apenas os modelos de educação e de 
formação profissional já existentes, coadjuvados 
tão-somente pelo computador e pela Internet, 
cuja importância para o processo será similar 
a outros meios didácticos habituais, como o 
quadro, a sala de aula, o livro, o projetor vídeo, 
etc., assim, a rutura que será necessário 
provocar nos sistemas tradicionais para 
aproximar a Pedagogia das outras áreas 
do saber, obrigatória numa sociedade que 
se denomina a si própria de “Sociedade da 
Informação e do Conhecimento”, a qual jamais 
poderá ser alcançada se utilizarmos unicamente 
as Tecnologias Colaborativas.

A similitude entre a Teoria da Vagas de Alvin 
Toffler e o modelo que propomos poderá dizer-
se que é uma analogia perfeita, pois na nossa 
Terceira Vaga há a permanência ou a coabitação 
das três tecnologias: Distribuída, Interactiva e 
Colaborativa, onde, à semelhança do modelo 
toffleriano, existe algum predomínio desta 
última. 

A coexistência entre as tecnologias será 
não só desejável como pacífica, embora em 
determinados momentos, consoante a evolução 
histórica, uma delas deva ter maior expressão 
do que as outras. No modelo sugerido, se a 
organização ainda não atingiu determinados 
patamares didático-pedagógicos, o ensino/
formação será dominado pelas Tecnologias 
Distribuídas. Naquelas onde a tecnologia e a 
pedagogia estão umbilicalmente ligadas, já 
pode ser usada como dominante a Tecnologia 
Interativa; finalmente, se a organização for 
pouco hierarquizada e existir uma estrutura 
por equipas de projeto, a dominante formativa 
deverá ser a consubstanciada nas Tecnologias 
Colaborativas, embora coabitando com todas 

as outras tecnologias em função do tecido 
organizacional. Neste caso, estamos mesmo na 
Terceira Vaga. 

O modelo SAFEM-D, ao ser um dos principais 
alvos da investigação, pode desde logo ser 
considerado como um modelo da Terceira 
Vaga, dado que interliga as Aulas Teóricas 
(Tecnologias Distribuídas), as Aulas Práticas 
online (Tecnologias Interativas) com o Sistema 
Paralelo de Treino (Tecnologias Colaborativas), 
embora em cada sessão de estudo possam 
coexistir os três processos, tal como na Terceira 
Vaga toffleriana.

Porém, a escolha de uma ou de outra tecnologia 
como dominante não advém só do nível onde se 
situará a organização na óptica do eLearning, 
pode depender também da especificidade de 
cada curso ou disciplina e dos seus objectivos. 
Por exemplo, se queremos formar operários 
especializados ou técnicos que tenham uma 
atividade mais individualizada; portanto, para 
quem a componente treino seja essencial, 
provavelmente, as Tecnologias Interactivas 
terão bastante relevo neste tipo de ações de 
formação; paralelamente, se desenharmos 
actividades pedagógicas para equipas de projetos 
comerciais, as Tecnologias Colaborativas 
deverão ser as dominantes.
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Em termos sequências, para que se entenda claramente o que queremos dizer com a nossa Terceira 
Vaga:

1. Num primeiro momento, o estudante analisa os objetivos e as competências que deverá alcançar em 
cada sessão de estudo (Bloom, 1980), tendo como base o Guião da Sessão. Depois, é-lhe apresentada 
informação através das Aulas Teóricas online, onde poupa muito tempo, uma vez que os conteúdos 
estarão “à distância de um clique”. Nesta fase, para além do controlo de qualidade dos materiais 
que é realizado automaticamente por um conjunto de algoritmos estatístico-matemáticos da 
Plataforma NetForma. Existe também o controlo das aprendizagens através da Avaliação. Nestas 
aulas fornece-se essencialmente informação, embora obviamente tudo possa depender dos 
conteúdos. Pode existir aqui já alguma resolução de problemas, pequenos jogos, casos, etc., acima 
de tudo, interatividade (Tecnologias Distribuídas);    

2. Em seguida, nas Aulas Práticas Individuais, que podem ser criadas ou não em função dos quatro 
Estilos de Aprendizagem e do Questionário CHAEA (Alonso, Gallego, Honey, 1999), fornece-se numa 
perspetiva individual uma importante fonte de treino. Nesta fase podemos simular qualquer técnica, 
tarefa ou profissão, contribuído para o princípio da plurivalência (fazer bem logo da primeira vez), 
mesmo que o tipo de prática seja simulada e virtual (Tecnologias Interativas);

3. Terminamos este processo cíclico com o Sistema Paralelo de Treino. Até agora o estudante já 
estudou todos os conteúdos (aulas teóricas e práticas) nas diferentes fontes fornecidas pela 
Plataforma (LMS), a partir de formatos tanto atrativos como motivadores, concebidos por 
especialistas em didática, pedagogia, design web e programação. 

Nas Aulas Práticas Individuais serão fornecidos aos estudantes problemas (PBL), casos, jogos e projetos 
para poderem trabalhar isoladamente, porém, nesta fase de grupos serão ainda fornecidos meios 
muito similares aos das Tecnologias Interativas para serem usados numa perspetiva colaborativa, isto 
é, através de equipas, de modo a haver discussão de temas online com os outros estudantes e com o 
formador/professor, a partir de ferramentas como as comunidades de conhecimento, fórum, chat e 
videoconferência, de modo a chegarem à resolução final das propostas de trabalho indicadas em cada 
área do curso (Tecnologias Colaborativas).    

Como conclusão da Terceira Vaga e do gráfico que a ilustra, podemos dizer que aquilo que se pretende 
com o Modelo Pedagógico SAFEM-D® é que ele seja sistémico, holístico e, mesmo, eclético, daí que o 
tenhamos investigado de forma exaustiva ao longo de mais de 13 anos com resultados que superam 
as melhores expectativas; todavia, esta pesquisa deverá ser entendida como um trabalho inacabado, 
porque os nossos objetivos são tão ambiciosos que dificilmente serão alcançados a médio-prazo; 
paralelamente, nesta como em muitas outras áreas de investigação, vão surgindo novas questões a 
que urge dar resposta; de onde se infere que será um processo interminável. 

Ainda como súmula do modelo supracitado, quando afirmamos que é sistémico queremos dizer que 
todos os subsistemas interactuem de forma integrada, de tal modo que a ação realizada numa parte 
implique a reacção da outra e vice-versa; holístico, porque não podemos olhar para as tecnologias 
isoladamente; eclético, porque vamos utilizar como suporte teórico várias correntes e modelos 
científicos que vão do Behaviorismo ao Cognitivismo, embora a primeira pareça estar “fora de moda”, 
mas como se demonstrou ao longo das várias investigações, não está.
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Como forma de demonstrar algumas das virtualidades do Modelo SAFEM-D e da Plataforma NetForma 
Da Vinci Web 2.0 – 3.0 na estratégia de redução do tempo de aprendizagem, criámos um conjunto de 
hipóteses que fomos estudar. 

As investigações que realizámos até 2012 apresentam os seguintes resultados:

Hipótese 1 (H1): 

Reduzir o tempo de aprendizagem através da modalidade de eLearning suportada pelo Modelo 
SAFEM-D®, tendo como contraponto a duração dos cursos/disciplinas na modalidade presencial, 
independentemente de todas estas acções poderem pertencer à área académica ou à profissional, 
ignorando ainda a diversidade dos conteúdos, das cargas horárias, dos níveis de escolaridade, da 
idade dos alunos ou formandos e do seu potencial.

Do estudo das variáveis Inteligência Emocional e Evolução concluiu-se que 76% dos formandos, 
independentemente do curso que cada um terá frequentado ou de variáveis como a motivação, idade, 
género, etc., gastaram menos de 50% do tempo da acção de formação, usando o modelo SAFEM-D e 
o (LMS) Plataforma NetForma Da Vinci Web 2.0 – 3.0, sabendo-se que o programa, os conteúdos, os 
destinatários e o nível de certificação são similares, tendo como referencial de comparação cursos 
presenciais similares. 

Assim, pode desde já afirmar-se que existe uma claríssima redução do tempo de aprendizagem para 
a maioria esmagadora dos estudantes em eLearning (76%), pois necessitam de menos de metade do 
tempo de duração da ação presencial para concluírem o curso com igual êxito.

5. Conclusão
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Os resultados mais inesperados que encontrámos da variável tempo ocorreram quando medimos a 
duração dos cursos abaixo de 50% (tendo como referência o modelo presencial). Este resultado foi 
confirmado pela Avaliação de Diagnóstico, Contínua, Sumativa e Final. Os dados são os seguintes:

• 14% da amostra global gastaram menos de 90% do tempo através do curso em eLearning, embora 
este possua o mesmo programa, conteúdos idênticos e uma carga horária igual à ação correspondente 
na modalidade presencial;

• 25 % da amostra global gastaram menos de 80% do tempo através do curso em eLearning, embora 
este possua o mesmo programa, conteúdos idênticos e uma carga horária igual à acção correspondente 
na modalidade presencial;

• 18% da amostra global gastaram menos de 70% do tempo através do curso em eLearning, embora 
este possua o mesmo programa, conteúdos idênticos e uma carga horária igual à acção correspondente 
na modalidade presencial;

• 11% da amostra global gastaram menos de 60% do tempo através do curso em eLearning, embora 
este possua o mesmo programa, conteúdos idênticos e uma carga horária igual à acção 
correspondente na modalidade presencial;

• 8% da amostra global gastaram menos de 50% do tempo através do curso em eLearning, embora 
este possua o mesmo programa, conteúdos idênticos e uma carga horária igual à acção correspondente 
na modalidade presencial;

• 15% ainda são inferiores ao tempo médio presencial, pois situam-se entre os 50% e 99%. 

• Apenas 9% da amostra são iguais ou superiores ao tempo gasto pelos cursos presenciais, o que é  
algo de fantástico, pois há um ganho médio de 91%. 

Os primeiros cinco intervalos (0:10 a 40:50%), conforme se pode confirmar no quadro abaixo, 
representam para 76% das pessoas, um ganho de tempo médio de mais 50% do tempo, relativamente 
a um processo igual no modelo presencial. Em resumo, 76% dos formandos para fazerem um curso de 
100 horas gastaram menos de 50 horas, ou seja, menos de metade do tempo.

Se a comparação for apenas gastar menos tempo que a modalidade presencial, o ganho médio será de 
91%. Dito de outro modo, só 9% dos formandos do eLearning gastaram o mesmo tempo ou superior 
à metodologia presencial. São conclusões de elevada importância, tanto a nível individual como no 
âmbito empresarial, pois existem ganhos de comodidade, de lazer e ainda financeiros de enorme 
relevância.

Inteligência 
Emocional 

Tempo Segmentado <50 

0:10% 10:20% 20:30% 30:40% 40:50% >50% 
Nº 

Formandos 
<60 17% 26% 18% 10% 8% 21% 930 

60-120 13% 25% 17% 11% 9% 25% 1518 
>120 13% 19% 20% 10% 9% 29% 225 
Total 14% 25% 18% 11% 8% 24% 2.673 

 

Inteligência 
Emocional 

Tempo Segmentado <50 e > 100 

0:10% 11:20% 21:30% 31:40% 41:50% 51:99% >100% 
Nº 

Formandos 
<60               17% 26% 18% 10% 8% 1 4% 7 % 930 
60-120          1 3% 2 5% 1 7% 1 1% 9 % 15% 10% 1518 
>120             13% 19% 20% 10% 9% 2 2% 7 % 225 
Total 14% 25% 18% 11% 8% 1 5% 9 % 2673 
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Assim, rejeita-se a hipótese nula (H0) e aceita-se a hipótese experimental (H1), pois ficou claramente 
demonstrado que, quando comparamos os tempos gastos nas aprendizagens através da metodologia 
de eLearning, que apenas 9% gastam tempo igual ou superior ao Presencial, logo, o eLearning é, numa 
ótica de tempo, superior à metodologia Presencial em 91%.

Hipótese 2 (H2):

O Modelo Pedagógico e Andragógico SAFEM-D® e a Plataforma NetForma Da Vinci Web 2.0 – 3.0® 
tornam o processo de ensino/aprendizagem por eLearning e bLearning muito mais motivador e 
desejado pelos alunos/formandos do que a modalidade Presencial.  

Ao aceitarmos a hipótese anterior (H2) como verdadeira, estamos implicitamente a dizer que o Modelo 
SAFEM-D e a Plataforma NetForma Da Vinci Web 2.0 – 3.0, tornam o processo de ensino/aprendizagem 
por eLearning e bLearning mais motivador e desejado pelos alunos/formandos do que a modalidade 
Presencial, pelo menos na ótica dos resultados quantitativos, variáveis tempo e evolução, porém, 
este é apenas um lado do problema, uma vez que a eficiência máxima de uma ação de formação, 
independentemente da metodologia utilizada, passa por conhecer com rigor e detalhe, além da 
medição objetiva dos conhecimentos adquiridos (variável Evolução = Avaliação Contínua + Avaliação 
Final – Avaliação de Diagnóstico), a opinião dos participantes sobre todas as variáveis do sistema 
(Avaliação de Reação - Kirkpatrick): 

• Plataforma; 

• Conteúdos;

• Tutoria;

• Interatividade;

• Comunicação;

• Avaliação.

Os resultados (classificações), bem como a própria medição do tempo, podem vir a mostrar-se muito 
enganadores numa fase de extrapolação das conclusões, pois num determinado contexto pessoas 
muito motivadas podem alcançar bons desempenhos, mas o mesmo sistema pode possuir falhas que 
irão ter reflexos noutras situações diferentes. 

Pelas razões supracitadas fomos inquerir os alunos/formandos (Reação) de uma forma muito 
minuciosa, procurando saber, numa amostra com uma dimensão interessante (N = 2.673), como é que 
eles avaliam qualitativamente cada um dos subsistemas. Os elementos encontrados não nos deixaram 
nenhuma dúvida: 

• Primeiro porque os respondentes sabiam do que falavam, pois tinham acabado de fazer um curso 
através do Modelo SAFEM-D e da Plataforma NetForma Da Vinci Web 2.0 – 3.0;

• Depois, porque os dados recolhidos são tão expressivos que não necessitam de nenhum estudo 
específico, para além da mera análise das frequências, uma vez que não deixam margem para 
dúvidas numa amostra de dimensões apreciáveis.

I - Comparação eLearning versus Presencial:

• 53% dizem que é melhor, mais rápido, mais eficiente ou mais motivador, contra 9% que afirmam ser
pior, mais lento, menos eficiente e mais aborrecido. Os outros 38% não têm ainda uma opinião clara. 

II – Conteúdos:

• 38% afirmam que os conteúdos são excelentes, acima da média e muito adequados e, 58%, na mesma 
linha positiva, dizem que são bons e eficientes e só 4% os consideram insuficientes, inadequados ou 
abaixo da média.
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III - Plataforma de eLearning (NetForma Da Vinci Web 2.0 – 3.0®):

• 42% concluem que a plataforma é muito fácil de utilizar, muito amigável e também muito rápida e, 
53% consideram-na fácil, amigável e rápida; só 5% afirmam que ela é difícil, pouco funcional e lenta.

IV - Importância da formação em eLearning para a profissão:

• 76% avaliam a importância do eLearning para a sua formação contínua ou pós-graduada como muito 
importante e 23% como importante; só 1% a entendem como pouco importante.

V – Metodologia de eLearning melhor que a Presencial:

• 83% consideram a metodologia de eLearning muito superior à Presencial, 10% não têm uma opinião 
completamente formada e só 7% preferem a modalidade presencial.

 
VI – Tutoria online:

• 33% avaliam a tutoria como muito eficiente, 61% como eficiente e só 6% a qualificam como deficiente.

VII - Motivação para aprender em eLearning: 

• 40%, depois de terem participado objetivamente num curso suportado pelo Modelo SAFEM-D® e 
pela Plataforma NetForma Da Vinci Web 2.0 – 3.0, sentiram expectativas muito elevadas em aprender 
com base nos novos processos didáctico pedagógicos, 48% sentiu expectativas elevadas em aprender 
nesta modalidade e só 12% sentiu expectativas moderadas por este tipo de aprendizagem.

VIII - Duração do Curso:

• 3% consideram o período que lhes foi dado para realizarem o curso como excessivo, 82% como 
adequado e 15% como sendo insuficiente. Embora esta variável seja sempre manipulável de curso 
para curso, pois podemos medir o tempo real de cada ação através da Plataforma, as durações que 
foram adotadas mostraram ser adequadas para 82% dos estudantes. 

IX - Avaliação Contínua, Formativa e Sumativa

a) 90% atribuem ao sistema de avaliação muita eficiência, 9,2% consideram que o processo de avaliação 
pode não ter influência nos resultados do curso e só 0,8 % consideram que o modelo de avaliação 
não possui eficiência;

b) 40% consideram o sistema de avaliação como muito útil e organizado, 56% analisam-no como útil e 
organizado e só 4% o interpretam como sendo inútil e pouco organizado.

Assim, rejeita-se hipótese nula (H0) e aceita-se a hipótese experimental (H1), pois ficou amplamente 
demonstrado que o Modelo Pedagógico e Andragógico SAFEM-D e a Plataforma NetForma Da Vinci 
Web 2.0 – 3.0® tornam o processo de ensino/aprendizagem por eLearning e bLearning mais motivador 
e desejado pelos alunos/formandos do que a modalidade Presencial.
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Conclusão 

Ao longo desta investigação falámos sobre as falácias e os equívocos que à escala mundial podem, de 
certo modo, “atormentar” a Aprendizagem através da Tecnologia, principalmente, na sua expressão 
máxima que é o eLearning, assim, procurámos com este estudo demonstrar as múltiplas contradições 
criadas pelos “deslumbrados” pela tecnologia, porém, por não ter sido oportuno, nunca falámos 
diretamente no “mito urbano” difundido em quase todas as organizações, com destaque para as 
empresas. 

Este mito “obriga” os decisores a chamarem sempre os informáticos quando o assunto versa o 
eLearning, pois os gestores consideram que estes profissionais são as pessoas mais entendidas nesta 
área. Este erro monumental é o principal responsável por o eLearning e o bLearning não terem ainda 
assumido um lugar hegemónico na Formação Profissional e mesmo no Ensino Superior, pois quem 
deve assumir a responsabilidade por projetos desta índole são os pedagogos e os investigadores que 
estudam a educação e a formação.  

Demonstrámos que tanto o eLearning como o bLearning, quando são suportados por um Modelo 
Pedagógico adequado e utilizam uma Plataforma de qualidade, são praticamente em tudo superiores 
à metodologia Presencial, para além de poderem ser generalizados a todas as áreas do conhecimento. 

Outro mito que importa desmistificar e até destruir, é a crença de que o eLearning e o bLearning não 
podem ser aplicados a todas as áreas do conhecimento, o que faz delas metodologias complementares, 
pois existe uma convicção difundida de que a Aprendizagem através da Tecnologia só será aplicável a 
alguns tipos de técnicas ou saberes. Esta ideia feita não corresponde à verdade; mesmo nos casos onde 
a prática não possa ser simulada virtualmente e realizada a distância, dado haver uma modalidade ideal 
para estas situações, que é o bLearning, uma vez que a parte teórico-prática poderá ser ministrada 
online e a outra referente à simulação ou ao desempenho real que, em média, terá menor duração, 
será realizada na modalidade presencial, o que tem enormes vantagens pedagógicas e económico-
financeiras relativamente ao modelo presencial puro. 

Abril de 2013
António Augusto Fernandes
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