
Técnicas de E-Learning para a língua japonesa 

1 

 

 

 

 

 

Técnicas de E-Learning  

para a língua japonesa 

 

Luís Pedro Lopes das Neves 

 

 

Mestrado em Multimédia da Universidade do Porto 

Orientador: António Miguel Pontes Pimenta Monteiro 

Coorientador: Eduardo José Botelho Batista Morais de Sousa 

Outubro de 2020 



Técnicas de E-Learning para a língua japonesa 

2 

 

© Luís Pedro Lopes das Neves, 2020 

Técnicas de E-Learning para a língua japonesa 

Luís Pedro Lopes das Neves 

Mestrado em Multimédia da Universidade do Porto 
 

 

Aprovado em provas públicas pelo Júri: 

Presidente: Carla Susana Lopes Morais  

Vogal Externo: Jorge Alves da Silva  

Orientador: António Miguel Pontes Pimenta Monteiro  

 

 



Técnicas de E-Learning para a língua japonesa 

3 

 

 

Resumo 

 

E-Learning ou ensino virtual é o estudo conduzido via meios eletrónicos, podendo ter auxílio 

da Internet. Esta tese pesquisou métodos testados por investigadores e aplica-os na aprendizagem 

de línguas estrangeiras, nomeadamente o idioma japonês. Sendo o objetivo principal o design de 

uma interface que defenda as conclusões e resultados desta investigação. 

Este estudo foi dividido em duas grandes partes, a primeira sendo a criação de um esquema 

que aperfeiçoe o caminho pedagógico nascido através de vários exemplos práticos que facilitam 

a aprendizagem e automatizam a resolução de problemas na memória dos alunos.  

A criação desse esquema prova que é possível implementar novos métodos não testados para 

melhorar a aprendizagem de línguas estrangeiras. Também demonstra que é exequível modificar 

metodologias já desenvolvidas para um melhor ensino. 

Foi feita uma análise comparativa com base nos princípios da aprendizagem multimédia de 

forma a visualizar as metodologias de cada aplicação E-Learning e a fim de lecionar o idioma 

nipónico. Detetou-se que o utilizador tem tendência a eleger aplicações que sejam bem definidas, 

com um rumo imposto e que retratem a cultura japonesa. 

O resultado obtido de um questionário feito após a análise entre aplicações demonstrou que 

os alunos utilizam pelo menos dois recursos para o ensino da língua japonesa no momento do ato 

de estudo: análise de terminologias e testes de interpretação com áudio. 

Com a colaboração em simultâneo de 4 utilizadores, o esboço de uma aplicação de E-

Learning sobre a aprendizagem do japonês foi desenvolvido com funcionalidades de navegação 

entre páginas, implantação de áudio em partes chave e acesso a um link para um curso de iniciação 

à língua. A aplicação é representada por uma mascote que interage indiretamente com os 

utilizadores e os motiva em lições sobre testes de proficiência ou JLPT. Este protótipo é um retrato 

tanto da análise que foi feita durante a pesquisa bibliográfica, assim como de todas as conclusões 

retiradas na fase de comparação de aplicativos virtuais. 
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Abstract 

 

E-Learning or virtual teaching is the study conducted by electronic means, on some 

occasions with Internet assistance. This thesis studied methods tested by investigators and applied 

them in the learning of foreign languages, more specifically Japanese. Being the main objective 

of this dissertation the design of an interface that defends its conclusions and results.  

This study was divided into two large parts, the first being the creation of a scheme that 

improves the pedagogical path born through several worked examples that enable learning and 

automate working solutions in the memory of students. 

The creation of this scheme proves that new untested methods can be implemented to 

improve foreign language learning. It also demonstrates that it is feasible to change already 

developed methodologies for better education. 

A comparative analysis was made based on the principles of multimedia learning in order to 

picture the methodologies of each E-Learning application with the purpose of teaching the 

Japanese language. It has been discovered that the user tends to prefer “software” that are well 

defined, with non-aleatory segments and that portray Japanese culture. 

The results obtained from a survey made after the analysis between applications showed that 

students use at least two resources when studying the Japanese language: word terminologies and 

audio interpretation tests. 

With the concurrent collaboration of 4 testers, the outline of an E-Learning application on 

Japanese learning was designed with inter-page navigation features, audio deployment on key 

parts and a link that allows access to an E-Learning course for beginners. The application is 

represented by a mascot that interacts indirectly with the user and motivates the person in lessons 

on proficiency tests or JLPT. This prototype is a portrait of both the analysis that was done during 

the bibliographic research, as well as all the conclusions drawn in the comparison phase of virtual 

applications. 
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1. Introdução 

 

E-Learning ou “Ensino Virtual”, é a ação de ensinar e aprender virtualmente. Antes da 

revolução tecnológica, os métodos existentes aconteciam na sala de aula, livros entre outros, mas 

graças ao mundo virtual, novas formas pedagógicas emergiram. 

Entrando nesse novo universo, pessoas começaram a estudar novos idiomas, em alguns casos 

com um tutor físico ajudando no processo da aprendizagem.  

A ligação entre E-Learning e ensino de língua estrangeiras (ELE), o que diferencia dos 

outros campos de estudo (Matemática, Ciência, Mecânica, etc.…), entre outros objetivos como a 

criação de aulas virtuais e a informação essencial transmitida pelo instrutor são os pontos de 

investigação desta tese. 

Com o auxílio do orientador e coorientador, baseando o início da pesquisa num artigo de 

literatura, foi identificado o tema principal que é teoria da carga cognitiva (TCC), seguindo por 

pesquisas sobre a mesma área e documentos relativos ao ELE. [15] 

Uma análise comparativa entre algumas aplicações a fim de ensinar a língua japonesa serão 

avaliadas baseando nos princípios da aprendizagem multimédia. Finalizando com um esboço de 

uma aplicação com o mesmo objetivo (ensino nipónico) que simultaneamente defenda as crenças 

e conclusão alcançadas nesta pesquisa. 

 

 

1.1. Contexto/Framework/Motivação 
 

Este projeto foi proposto pelo remetente desta dissertação, devido a motivação de querer 

investigar sobre o ELE, como trabalha dentro do mundo virtual e as diferenças face a outras 

territórios de estudo. 

Sendo o objetivo principal a criação do esboço da aplicação, outro é a intenção de demonstrar 

os resultados do documento que para além de servirem como pilares suportando o ELE, sejam o 

ponto de partida de outra pesquisas. 

Outro fator que levou a esta pesquisa é o mistério em que nós como pessoas temos quando 

entramos em contacto com uma língua não nativa. A sensação de poder falar com novas pessoas, 

aderir a novas culturas, alfabetos assim como o papel do instrutor. 

Á parte de ser única esta dissertação, são usados teorias e conclusões de investigadores como 

professor Ayres e professor Mayer para estabelecer próprias deduções. 

As conclusões retiradas ajudarão na construção e implementação de esquemas cognitivos 

assim como o design institucional de um protótipo de E-Learning.  
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1.2. Projeto 
 

A dissertação é dividida em duas metades, a primeira sendo a investigação literária sobre 

ELE e a segunda o desenvolvimento do modelo de uma aplicação de E-Learning para a 

aprendizagem do idioma japonês. 

A primeira tarefa foi destacar os tópicos da pesquisa que são o ELE inserido em E-Learning, 

os problemas, objetivos e perguntas da investigação. 

Foi lido artigos/livros/documentos sobre o ensino virtual e ELE. Em seguida desenhou-se 

exemplos práticos baseados nas escritas dos documentos, que refletem as conclusões e as teorias, 

usando ELE como os elementos demonstrativos. 

A restante parte do projeto também está separada em dois segmentos. Uma análise 

comparativa de aplicações a fim de conhecer a língua japonesa de acordo com os princípios 

multimédia; e baseado nos resultados da comparação simultaneamente com o que foi revelado ao 

longo da dissertação, o desenvolvimento de uma app para o ensino nipónico. 

 

 

1.3. Hipóteses, Problemas e Objetos de investigação 
 

Um dos grandes desafios no ELE é a fase inicial, isto é, alguns idiomas requerem 

aprendizagem de um novo alfabeto, como é o caso do japonês. Devido à complexidade da 

informação transmitida, uma forma de ajudar no estudo seria dividir a matéria por lições, em que 

cada uma lecionava parte da mesma. 

É crucial a informação que vai ser apresentada, por isso o criador da interface deve conhecer 

métodos que permitam manusear essa mesma em esquemas pedagógicos, assim como outros 

aspetos da aplicação, como a estrutura das páginas, a navegabilidade, as aulas virtuais e as 

necessidades dos utilizadores. 

Os instrutores devem ter noção das capacidades de cada aluno, dado que cada pessoa tem 

uma forma diferente processar a informação, independentemente da dificuldade do problema. Um 

método que explique um problema pode ser útil para algumas pessoas, mas poderá não 

proporcionar o mesmo efeito noutras. Uma forma muito utilizada no ensino tradicional consiste 

no constante uso de exemplos para a compressão da matéria que está a ser lecionada. 

Um elemento chave para a aprendizagem é a motivação. Normalmente, a pessoa começa 

com uma motivação elevada quando entra em contacto com uma nova língua, sendo esta escolhida 

livremente, cabendo ao instrutor tentar manter essa motivação. Os comentários das aplicações, no 

capítulo da análise comparativa, deverão ser a maior componente no que toca à motivação, visto 

que refletem as soluções desta questão. 
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A construção do protótipo da aplicação vai defender as conclusões da tese, para isso será 

necessário desenhar uma interface e partilhá-la com os utilizadores para poder prosseguir com o 

desenvolvimento do protótipo. 

 

1.4. Metodologias de Investigação 
 

Na componente teórico-prática do projeto, foi analisado um documento sobre a base do TCC 

e as suas cargas, sendo elas essenciais, supérfluas e generativas. Em seguida, foram efetuadas 

outras pesquisas sobre o mesmo, fazendo a conexão entre o ELE e o TCC, defendendo as teorias 

e conclusões desses documentos através de exemplos práticos. 

Na primeira fase da componente prática construi-se uma tabela, contendo cinco tópicos que 

servem como diferenciadores na recolha das “reviews” dos utilizadores, para a comparação das 

aplicações de E-Learning para a aprendizagem de japonês, sendo que o número de comentários é 

superior a 50. Posteriormente, aplicou-se os princípios da aprendizagem multimédia para ajudar 

a comparar todas as aplicações, extraindo os fatores importantes que irão fazer parte do protótipo. 

Antes do desenvolvimento da app, foi desenhado uma interface no “software” Adobe XD, 

que após a sua finalização, foi exposto a alguns utilizadores para uma primeira análise. Com a 

anotação dos comentários, modificou-se a aplicação e solicitou-se aos usuários um novo teste. 

Depois de emendar alguns aspetos, a app foi exportada para “HTML” para visualizar a sua 

funcionalidade num campo diferente. 

 

1.5. Capítulos da dissertação 
  

Esta dissertação encontra-se dividido em 6 capítulos, em que o Capítulo 1 apresenta uma 

introdução ao projeto. 

O capítulo 2 engloba um estudo sobre o TCC, os seus componentes, a relação com o ELE, 

as aptidões de cada aluno para aprender e as capacidades dos instrutores para lecionar. 

No capítulo 3 é feita uma análise comparativa de algumas aplicações sobre o ensino da 

língua japonesa, com base nos princípios da aprendizagem multimédia, e as conclusões da mesma. 

O capítulo 4 apresenta as etapas necessárias para a criação da interface de E-Learning 

sobre o idioma japonês, abrangendo a informação recolhida durante o desenvolvimento do 

relatório. 

No capítulo seguinte, 5, vão ser analisados os resultados obtidos durante a realização 

deste projeto. 

O último capítulo, 6, apresenta as conclusões obtidas após a realização do projeto e as 

possíveis ações futuras que se poderão realizar, de forma a conseguir otimizar o projeto. 
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2. Revisão Bibliográfica 
 

O ponto de partida da tese foi a leitura de um artigo literário, ajudando a identificar os objetos 

de investigação. São eles a TCC e os seus tipos de cargas, construção de esquemas, o papel do 

instrutor e abordagens ao lidar com informação. [15] 

Com o auxílio do WebSite “Research Gate”, foram pesquisados artigos literários do mesmo 

ramo que contêm uma investigação mais aprofundada, sendo possível criar próprias conclusões 

sobre E-Learning no ELE. 

Os estudos sobre a TCC são imensos, contudo só abrange a nível geral, por outro lado, esta 

investigação recai sobre o ELE. Formulas para reduzir a carga supérflua e ao mesmo tempo 

ampliar a carga generativa, exemplos práticos baseados nos pontos de vista dos investigadores, a 

relação entre o estudante e o professor, juntando todos os aspetos para uma melhor experiência 

no ensino virtual. 

As conclusões desta pesquisa só apoiam a aprendizagem de idiomas forasteiros, 

maioritariamente a língua japonesa. Fora desta área é uma investigação aberta. 

 

 

2.1. Carga cognitiva no ensino de línguas estrangeiras 
 

Teoria da carga cognitiva (TCC), enquanto “carga cognitiva” refere-se ao montante de 

informação cujo a memória de trabalho (MT) consegue carregar de uma só vez, “teoria” descreve 

uma suposição, ou um sistema de ideias destinadas a explicar algo. Portanto, pode-se traduzir 

TCC como o uso de recursos psicológicos tais como memória, raciocínio, criatividade e perceção 

para cumprir a resolução de problemas ou tarefas. 

Por causa da sua capacidade limitada, a MT não deve ser sobrecarregada com atividades que 

não irão contribuir para a aprendizagem da tarefa. No ELE, a abordagem deve ser a mesma, 

informações desnecessárias quer visuais ou orais podem prejudicar o aluno. [13] 

Para uma pessoa se tornar especialista numa determinada área, ou seja, possuir a quantidade 

de conhecimentos necessários para resolver todos os problemas daquele determinado ramo, é 

recomendável e saudável aprender peça por peça, daí esquemas, como o uso de Legos. 

O maior problema da TCC é a forma como a informação é processada pelo utilizador. O 

assunto e o método como uma tarefa é apresentada pelo instrutor (CCE), resultará num número 

de recursos cognitivos que os alunos investem na construção e automação de esquemas 

pedagógicos (CCG). Todo esse progresso variando de aluno para aluno devido a informação que 

cada necessita para compreender a solução do problema (CCS). [15] 

Para ser capaz de perceber tal teoria, é necessário entender o que a constrói, não todos os 

detalhes, mas os principais constituintes da estrutura da TCC em E-Learning no ELE. 
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2.1.1.   Carga essencial no ensino de línguas estrangeiras 
 

A carga cognitiva essencial (CCE) é a informação necessária para a resolução de uma tarefa, 

podendo-se ser separadas em sub-tarefas caso o problema seja complexo suficiente para ser 

explicado num único esquema. [5] 

Materiais com elementos de alta interatividade são de difícil compreensão, pois assim, a 

única forma de entender completamente é desenvolvendo esquemas cognitivos que incorporem 

os elementos integrantes. [5] 

Um exemplo básico é a forma de resolver uma equação como 1 + 1 e uma equação 

diferencial, já que em 1 + 1 não há necessidade de se submeter às mesmas tarefas que na equação 

diferencial. 

É crucial ter a noção que várias tarefas serem processadas por uma pessoa pode ser apenas 

uma só processada por outra. Vejamos, o aluno “A” pode usar dois ou mais sub-esquemas para 

processar a junção de tudo, por outro lado, o aluno “B” processa todo o esquema sem a 

necessidade de se submeter aos sub-esquemas usados por “A”. 

Como esta investigação retrata a TCC dentro de E-learning no ELE, um exemplo foi criado 

traduzindo o parágrafo acima. 

Figura 1 - Método de tradução usando cores 
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Um iniciante para traduzir a frase que se vê na Figura 1 “今, 僕は仕事をやっています”, 

ele ou ela precisa de substituir o alfabeto em questão (Kana) por Latim, de em seguida o aluno 

agora traduz essa frase para sua língua nativa ou outra a sua escolha. Por outro lado, usando 

alguém com experiência, essa tal pessoa não precisa de escrever em Latim, pois ele ou ela pode 

facilmente traduzi-lo do japonês para outro idioma enquanto ignora a mudança de alfabetos.  

Figura 2 - Iniciante Vs. Experiente 

A comparação das Figura 1 e Figura 2 demonstra a diferença entre um novato e um 

experiente, como é possível testemunhar, o lado esquerdo mostra o aluno a transformar “今, 僕

は仕事をやっています” para Hiragana (Um dos quatro alfabetos) “いま,ぼくわしごと  をや

っています” (first step). Em seguida de Hiragana para a caligrafia Romana/Latim (second step) 

ou melhor dizendo, Romaji. A terceira fase é a mudança do Romaji para nesta situação, o Inglês.  

No lado oposto, mostra uma pessoa com prática fazendo o mesmo problema e alcançando 

uma resposta semelhante, depois de saltar os métodos/fases usadas pela pessoa iniciante. Como o 

lado direito tem um melhor “Background”, consegue escrever uma solução mais nítida. 

Com outros idiomas, tal evento é provável que ocorra. Mais uma vez, traduzindo a frase do 

espanhol “Hola, esto es una prueba” para o Inglês, todo o procedimento será diferente de um 

aluno para outro, enquanto que o aluno do lado esquerdo precisará de escrever o significado de 

cada palavra antes de criar a frase, este processo será ignorado pelo lado contrário. Entrando na 

última etapa que é a tradução final, sem necessidade de mais uma vez, executar um processo de 

trabalho semelhante ao do lado esquerdo. 

 
Figura 3 - Fases de tradução - Espanhol 
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A Figura 3 demonstra que cada aluno tem as suas capacidades e dificuldades mesmo se 

ambos estiverem no mesmo nível de ensino. Contudo, para automatizar a memória, é essencial 

repetir o mesmo método repetidamente. 

Estes modelos também revelam a lacuna entre os níveis iniciante e intermediário, lições, 

métodos de abordagem entre outros. Em relação a Figura 3, o lado esquerdo representa uma lição 

de iniciante, o método de estudo do aluno será passar pelas fases para chegar à solução. O início 

de uma suposta aula avançada, sendo exibida à direita, afirma que o mesmo método utilizado na 

aula para iniciantes não é mais necessário, supondo que o seu processo de resolução esteja 

automatizado dentro da memória do aluno, sendo possível fazer a aula avançada sem ser sujeito 

a matéria da aula de iniciantes, mas ao mesmo tempo realizá-la indiretamente. Este método é 

conhecido como suporte nulo institucional. 

Explicando o parágrafo anterior de outra forma, no ELE, todas as aulas de novato com 

certeza ocorrerão em níveis mais avançados. Como foi uma aula sobre traduções, a automação 

gerada (leitura de alfabetos) será chamada indiretamente em todas as lições posteriores. 

Um aspeto importante que diferencia o ELE de quaisquer outros campos de estudo (Ciência, 

Matemática, História, etc.…) é a essencialidade de cada tarefa/lição, visto que aparecem noutras 

lições com muito mais frequência. No ELE em E-Learning, o cenário é o mesmo. 

 

2.1.2.   Carga supérflua no ensino de línguas estrangeiras 
 

Carga cognitiva supérflua (CCS) é o conteúdo desnecessário para a aprendizagem da tarefa, 

como a estrutura do esquema, cores utilizadas nas palavras, entre outros elementos que não 

contribuem para a automatização da resolução do problema. Esta carga é reservada na memória a 

curto prazo (MCP). 

A MCP é limitada, razão pela qual só se consegue guardar informação num curto período, 

como ouvir as frases de um diálogo entre duas pessoas. 

CCS também é provável que aconteça ao usar métodos débeis para resolver problemas. 

Sobrecarregar o processador visual ou auditivo da MT também pode aumentar a carga supérflua. 

[15] 

Ocasionalmente, mais do que uma fonte de informação é necessária para compreender uma 

única resolução de problema, seja um diagrama ou texto escrito, por isso a informação deve ser 

mostrada de uma forma que suavize a MT e que seja razoavelmente fácil de perceber. Isto não 

significa que o uso de fontes visuais e auditivas em simultâneo para explicar um problema irá 

sobrecarregar a MT, pelo contrário, o uso de ambas pode gerar o efeito oposto, ou seja, facilitar 

o processo da receção de informação sobre solução do problema. [1] 

A solução podendo ser verbal ou escritura, depende do melhor método que servirá como 

meio para chegar a resposta. Vejamos, o processo de descrever um círculo verbalmente demorará 

mais tempo do que via lápis, que num só segundo demonstra a solução. Nesta situação descrever 

o círculo com auxílio de desenho não causa informação desnecessária caso fosse oralmente. [1] 

O oposto também poderá acontecer, mesmo que ambas as fontes (verbal e escrita) sejam 

aceitáveis, apenas uma delas facilita o processo de aprendizagem, dependendo da questão. No 
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ELE tanto o meio escrito quanto o meio oral, em alguns problemas, se usados corretamente, irão 

facilitar o progresso da aprendizagem. Usualmente ambos canais são usados em simultâneo 

durante a aprendizagem.  

Outro fator a considerar é o papel do instrutor, como os alunos sabem a solução e como 

chegaram lá (educados pelo professor). Enquanto alguns podem dividir o exemplo a ser 

trabalhado e fazer a sua resolução em outra parte, outros executam dentro ou em torno do 

problema, sem necessidade de desviar a atenção, este efeito é chamado de “Split-Attention 

Effect”. 

Figura 4 - Split-Attencion Effect 

Para solucionar o problema na Figura 4, o aluno deve usar o teorema de Pitágoras para 

encontrar o número do ângulo próximo a "B". O método de ensino aprendido que cada aluno usa 

é o que difere todo o processo mesmo que se consiga chegar à resposta certa. 

O “Exemple A” mostra um aluno resolvendo fora da área de trabalho(triangulo), numa seção 

completamente nova. Aqui a atenção do aluno sai do triângulo e se concentra no espaço em branco 

onde começará a equação. 

O lado esquerdo, “B”, apresenta todo o processo sem sair da área de trabalho, assim, não há 

atenção dividida, ou seja, focasse no triângulo e ao mesmo tempo resolve a equação para encontrar 

a resposta final. 

Comparando ambas, “A” parece ser mais completa que” B”. Mesmo em provas, o professor 

quer que o aluno resolva de tal forma. Mas em termos de compreender a resolução, foi 

demonstrado o lado esquerdo ser mais eficiente, gastando menos tempo processando todos os 

elementos visuais e superando alunos que seguem o método vítima de “Split-Attention Effect”.  

CCS é o “material irrelevante” da TCC, portanto, uma grande quantidade de material 

apresentado de forma desorganizada certamente irá desfocar o aluno da parte principal. Mesmo 

se os esquemas mostrados num design caótico sejam tão úteis quanto podem ser, a atenção do 

aprendiz irá ser prejudicada, apesar de ele/ela eventualmente chegar à solução. [2] 

Por tais causas, designers instrucionais devem estar cientes de formas para contrariar. Uma 

vez que esta tese diz respeito ao ELE, o principal objetivo para esses designers é esclarecer o 

problema num meio de fácil compreensão, incorporação e que trabalhar ambos canais de 

processamento (auditivo e verbal; pictórico e visual) dos alunos. 
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Um esquema que promove distúrbios no canal visual e pictórico: 

Figura 5 – “Split-Attention Effect” no Ensino de línguas estrangeiras 

 

Usando as informações apresentadas na Figura 5, um esquema pedagógico bem estruturado 

diminuindo a carga supérflua, como apresenta a Figura 6: 

Figura 6 - Esquema pedagógico sem “Split-Attention Effect” 

Para diminuir informações desnecessárias, outros métodos foram aplicados, como: 

“Goal-free effect” onde o aluno consegue alcançar a solução através de vários métodos em 

vez de um em particular, uma estratégia que analisa em simultâneo a estrutura e a resolução do 

problema. Para iniciantes, este método é capaz de agravar a MT. No ELE, este método poderá 

desenvolver informação necessária, mas ao mesmo tempo desnecessárias. A níveis mais 

avançados, o aluno já terá suficiente “background” para aceder a novos problemas que requerem 

soluções de questões já concluídas, como aprendizagem de alfabetos. [14] 

“Worked-example Effect” ou exemplos práticos consiste em apresentar o estado do 

problema, a sua solução e a resolução do início até ao fim. Não apenas conteúdos visuais, mas 

também conteúdos percetuais (sentidos) podem ser descritos nos exemplos práticos. Por vezes a 
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existência de bastante informação, irá atrapalhar o progresso da aprendizagem do aluno e 

possivelmente o efeito da modalidade ocorrerá. [14] 

“Redundancy-effect” ou efeito da redundância traduz-se na receção da mesma informação 

via diferentes fontes. Usar uma fonte visual e uma fonte oral em sincronia para lecionar a 

resolução de um problema poderá atrapalhar o percurso de aprendizagem, porém, às vezes tanto 

visual quanto oral precisam de cooperar para que seja possível terminar uma tarefa com sucesso. 

No ELE, é necessário a existência de uma fonte visória para ver a frase exemplificativa e 

simultaneamente verbal para poder pronunciá-la corretamente, demonstrando através da Figura 

7. [14] 

 
Figura 7 - Efeito redundância no ensino de línguas estrangeiras 

“Modality-effect” descreve que utilizar várias modalidades para explicar a solução de um 

problema cria uma melhor prática em vez de utilizar somente uma com a mesma finalidade. Foi 

revelado que o efeito da modalidade só pode acontecer em problemas curtos. Apesar da validade 

desta teoria ser questionada, em relação ao ELE, em algumas aulas, é essencial ter uma fonte 

auditiva durante a leitura do texto, como ao responder a questões linguísticas num papel, ouvindo 

um diálogo que fornecerá o restante conteúdo para poder realizar a tarefa. [6] [10] 

Figura 8 - Efeito modalidade no ensino de línguas estrangeiras 
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As diretrizes sobre o processamento supérfluo, ditam como em vários formatos devem ser 

bem estruturadas quer visual, verbal e escrita, para não sobrecarregar um subsistema específico 

da MT, auxiliando no progresso da aprendizagem, não apenas no início, mas também no 

desenvolvimento das capacidades orais e escritas do aluno. [14] 

Métodos para reduzir o processamento supérfluo no ELE, não devem impor a MT com 

informação necessária, mas desnecessária ao mesmo tempo. Evitar sobrecarregar ambos canais 

de processamento com conteúdos visuais e auditivos. Em vários casos, o auxílio verbal é essencial 

para coordenar com a visão (ex.: vocabulário, advérbios, curtas frases, …), Redundancy-effect”. 

Se aluno estiver com dificuldades, a utilização de outros meios é útil, “Modality-effect”. Em 

lições posteriores, o aluno pode encontrar soluções diferentes de um semelhante problema, “Goal-

free exemple”. 

Figura 9 - Ciclo de uma aprendizagem melhorada 
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Explicando a Figura 9 numa situação aleatória sobre o funcionamento da língua: 

 - Função “YouNi/ように” em inglês que significa “In order to (e.g. meet a goal); so that; 

to take care of (so as)”. 

 - Apresentação do problema e resolução até a solução. Explicando “YouNi” através da 

estrutura, acompanhado de uma demonstração prática. 

 - Uso de outras formas para um melhor esclarecimento. Através de uma imagem que 

demonstre o problema em ação ou um áudio com a mesma responsabilidade por exemplo.  

 - Mostrar a função linguística “YouNi” noutros meios(frases) para uma melhor 

explicação do seu funcionamento. 

 - Treino através de desafios para mecanizar a resolução do problema e aplicar a melhor 

solução. Nesta situação será traduzir várias frases que contêm a função “YouNi”. 

Todo este processo sendo desenvolvido na Figura 10 
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Figura 10 - Ciclo de uma aprendizagem melhorada no ensino de línguas estrangeiras 
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2.1.3. Carga generativa no ensino de línguas estrangeiras 
 

A carga cognitiva generativa (CCG) é a informação gerada após contacto com a carga 

essencial, traduzindo-se na criação de esquemas cognitivos que irão guardar a informação 

necessária para que a resolução do problema possa ser escrita na memória a longo prazo (MLP) 

e ser chamada quando necessário. 

A MLP é a memória capaz de guardar data por um longo período. Em contraste com MCP 

que só guarda num curto período devido a sua capacidade limitada. Uma metodologia simples de 

inserir informação na MLP é através da repetição de uma frase ou palavras várias vezes. 

A criação de esquemas são um método essencial para resolver problemas, devido a serem 

visualmente bem desenvolvido e minimizar o que a MT deve processar de cada vez. Considerando 

o que foi escrito sobre o “Split-attention Effect”, supõem-se que um esquema bem projetado não 

promoverá tal efeito. [15] 

Guardar apenas informação essencial, “riscando” de forma síncrona semelhantes e 

irrelevantes. Um aluno conecta dados relevantes dentro de esquema/s que irão lhe dar auxílio na 

abordagem do problema até a sua solução. Executando o raciocínio não só uma vez, a resolução 

do problema ficará informatizado dentro da memória do aluno, outro objetivo principal do E-

learning. [14] 

Apesar da criação de esquemas serem visualmente e pedagogicamente impressionantes, o 

seu design difere de aluno para aluno, demonstrando a unicidade de cada um, sendo nas 

capacidades, motivação e personalidades.  

Localizar boa informação num oceano de inútil e semelhante pode ser difícil, mesmo assim, 

existem maneiras. 

Processo generativo é o que leva o sistema a alcáçar um determinado objetivo. Apesar de 

que informação supérflua ainda pode ser relevante, dependendo do seu uso. A informação 

descartada num parâmetro pode ser útil noutra área. O ELE não é exceção, exemplificando, o 

número de pessoas numa determinada facha etária estudando japonês é essencial em termos de 

análise, mas essa mesma informação é irrelevante para os alunos que simplesmente desejam 

aprender. [5] 

Como foi transcrito no primeiro paragrafo do tópico sobre a CCG, tal carga esta ligada ao 

processo que é diretamente relevante a esquemas e automação. Quando o processamento da 

automação se finaliza, o conteúdo retirado fica gravado na MLP, e o esquema já não será 

necessário. Para problemas simples, a necessidade de um esquema cognitivo é nula, quando 

perguntado a soma de 5 com 5, o recetor dirá 10 sem auxílio a papel, mas se questionado com 



Técnicas de E-Learning para a língua japonesa 

25 

 

2304 + 3421, o questionado precisará de construir um esquema para resolvê-lo e chegar ao 

número 5725. 

Figura 11 - Esquema matemático 

 

No ELE, a carga generativa depende em primeiro lugar da abordagem do instrutor sobre o/s 

problema/s. O esquema e a qualidade da informação dentro dele (Carga essencial) que será 

passada para os alunos. Por sua vez, os estudantes baseados nos dados recebidos irão fazer os seus 

próprios resumos. Estes novos esquemas são o empenho que cada um investe após interação com 

a carga essencial.  

No seguinte exemplo prático o aluno irá receber a informação necessária para a adquirir os 

conhecimentos de como utilizar as funções sobre Inglês, sendo elas “In, On, At”. A carga 

essencial será o esquema que o instrutor ira fornecer aos alunos, nesta situação a Figura 12. O 

aluno após estudar tal diagrama, irá criar o seu próprio esquema cognitivo que conterá a 

informação necessária para a resolução do problema, ou seja, criação de várias soluções via 

normas de utilização das funções “In, On, At”, caraterizado pela Figura 13. A carga supérflua é o 

conteúdo não essencial para a aprendizagem do “In, On, At”, neste caso, as soluções, o tipo de 

cor utilizado e o espaçamento entre as palavras. 
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Figura 12 - Informação essencial dada pelo instrutor 

 

Depois de entrar em contato com esta tarefa de aprendizagem, o aluno desenvolverá um 

novo esquema com base nela. 
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Figura 13 - Informação gerada por um aluno – Processamento generativo 

 

Transformando a ação da Figura 12 á Figura 13 numa frase seria “O único propósito para o 

aluno é que a memória (mente/cérebro) se automatize com a resolução do problema”. Concluindo 

que se o aluno compreender todo a resolução do problema, bem como o suposto novo esquema 

desenvolvido por ele mesmo, ele ou ela será capaz de aplicar o método a fim de resolver 

problemas semelhantes, resultando num amplo leque de métodos de trabalho possíveis para 

chegar a uma eventual solução. 

No ELE seria por exemplo ser capaz de traduzir uma frase de um idioma para várias frases 

noutro idioma sem alterar o seu significado. 

Em primeiro lugar, o aluno iria perceber o problema através de uma ou mais resoluções, 

aplicando esse conhecimento em novos exemplos práticos criados pelo próprio. Depois de estudar 

a nova informação gerada, a MT do aluno irá mecanizar automaticamente a resolução do 

problema em execução e métodos para alcançar a solução mais adequada,  
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No Figura 10, foi desenvolvido um diagrama a fim de melhorar a aprendizagem através de 

vários métodos que diminuem as informações dispensáveis e amplificam a essencial. Alguém 

cujo tenha masterizado a função linguística “YouNi” irá resolver “Phase V – Goal-free examples” 

através de outras soluções, como se demonstra na Figura 14. 

Figura 14 - Domínio total da solução do problema “You/Ni” 
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Outros métodos criados para amplificar o processamento generativo são: 

- A exibição de vários exemplos, em que um aluno compara mais do que um exemplo 

para ter noção da mecânica, diferenças e construção de frases/palavras(problema) e, assim, 

resultando numa compreensão completa do que está sendo aprendido. [14] 

- Exemplos inacabados, onde é mostrado o enunciado do problema e a solução, mas as 

etapas para chegar à solução do problema estão em falta, cabendo ao aluno desenvolver essas 

etapas. No que diz respeito à aprendizagem de línguas, este método é frequentemente usado 

sozinho ou acompanhado de um diálogo/texto. [14] 

- Suporte nulo instrucional, quando um aluno atinge um certo nível de especialização 

onde ele pode autoexplicar as etapas em ausência dentro de um problema, então a assistência 

instrucional não é necessária ou pelo menos muito pouca. [14] 

- Outro método seria dividir o exemplo prático em partes significativas até a solução, de 

modo a diminuir a carga que se deve aprender nesse tempo. Em outras palavras, em vez de 

aprender tudo de uma vez, é dividido por um número necessário de partes. No ELE, ser capaz de 

aplicá-lo com sucesso num exemplo prático significa total conhecimento sobre a solução. [14] 

Apesar de existirem várias formas de auxiliar na aprendizagem, para os representantes do 

design de uma aplicação de E-Learning sobre língua estrangeiras, a atenção do aluno não deve se 

desviar da rota do ensino, ou seja, um designer deve usar apenas uma ou pelo menos dois métodos 

para melhorar o processamento generativo, assim se desenvolverá dentro da MT do aluno um 

método de trabalho automatizado, e se outros métodos para aumentar a mesma carga forem 

inseridos num momento em que o aluno ainda está dentro do processo de aprendizagem, com 

certeza, vai atrapalhar a MT e toda a estrutura da aplicação.  

O paragrafo acima não significa que seja impossível usar todas as abordagens referidas, 

dentro de um curso online ou aplicação de E-Learning sobre ELE é possível implementar todos 

esses métodos. Se um aluno estuda toda informação necessária para completar uma lição, ele pode 

testar as suas capacidades (sobre o assunto) em exercício do tipo “fill the blank” (Exemplo 

inacabados). Em tarefas posteriores, pode ser necessário relembrar o que já foi aprendido, isto 

acontece sem ser explicado no atual problema, pois pressupõe-se que o aluno já tem o 

conhecimento, fazendo com que o aluno autoexplique esse segmento (Suporte nulo instrucional) 

para concluir a nova lição.  

Dividir o exemplo a ser trabalhado em etapas/tarefas é normalmente usado em problemas 

complexos, provado ser totalmente útil no desenvolvimento de informação essencial. Para um 

aluno novato aprender por este método, provavelmente não prejudica, mas de alguma forma 

preenche o aluno com informações extras para entender a solução de um problema em que pode 

ser explicado de forma direta e simples.  
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2.1.4. Essencial + Supérflua + Generativa = Teoria da carga 

cognitiva 
 

A TCC é divida em três cargas cognitivas, sendo a carga essencial, supérflua e generativa. 

A TCC é descrita em três grandes áreas, cada uma desempenhando a sua função de “Como 

fazer” tal: [12] 

- Como reduzir a quantidade de informação a ser processada pela MT 

- Como encravar a resolução de um problema na MLP 

- Como determinar a melhor matéria para fins de design 

Figura 15 - Resumo da teoria da carga cognitiva + Carga cognitiva total 

 

Traduzindo a Figura 15 de acordo com a teoria da carga cognitiva: 
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 - Carga essencial é toda a informação necessária para completar uma tarefa. 

 - Carga supérflua será a informação dentro do esquema/s que é irrelevante para o aluno. 

 - Carga generativa sendo a ligação entre a MT e a carga essencial no que resulta em novo/s 

esquema/s cognitivo/s. 

Mesmo se o esquema cognitivo seja de boa qualidade, está nos dons do aluno para realizar 

todo o processo de aprendizagem. Assumindo que todo esse processo é feito de esquemas que 

promovem carga generativa e ao mesmo tempo diminuem a carga supérflua, acrescentando a 

quantidade de novas informações necessárias em cada tarefa. Em conjunto, são suscetíveis de 

motivar o aluno a investir esforço mental durante todo o programa de aprendizagem. 

A CCS esta dependente da qualidade e quantidade da CCE. Caso a carga essencial seja 

grande em termos quantitativos, a carga supérflua deverá ser reduzida. Se o inverso acontecer, 

uma carga essencial pequena deverá ser implantada num design institucional não prejudicial, por 

causa da capacidade total da MT. A união de ambos deixa o aluno com capacidade de 

processamento adicional, convidando indiretamente a desenvolver carga cognitiva generativa no 

processo de aprendizagem, ajudando assim na criação de esquemas e automação da solução do 

problema. [7] 

Concluindo que o objetivo principal da TCC é reduzir a quantidade de todo o tipo de 

informação desnecessária e amplificar a carga essencial enquanto se considerar a capacidade de 

processamento da MT de cada um. 

O Moodle das universidades, uma das suas utilidades é fazer download de ficheiros sobre 

tal disciplina, cada ficheiro representa uma tarefa ou mais englobadas numa só, e é criada com 

informação pelo professor (CCE). Depois de o aluno baixar cada arquivo referente à tarefa, ele 

faz resumos desse arquivo enquanto risca informações irrelevantes (CCS), para que seja mais 

fácil para a MT processar todas as informações necessárias (CCG) para cumprir a tarefa e 

eventualmente a disciplina. 

Quando se ensina idiomas forasteiros, quer sendo virtualmente ou fisicamente, as tarefas de 

cada aula são iguais para todos, mudando apenas a abordagem de cada aluno. No E-Learning, o 

resultado é o mesmo, ou seja, cada utilizador irá criar os seus esquemas contendo os 

conhecimentos essenciais da determinada aula. Extraindo informações necessárias entre as não 

pretendidas, para então poder mecanizar todo a solução da/s tarefa/s na memória para depois 

chamá-la quando pretendida.   

 

2.2 Automação e construção de esquemas pedagógicos 
 

Um esquema cognitivo é desenvolvido para guardar informação num diagrama sem causar 

ou minimizar todos os desnecessários efeitos. 

A MT é um sistema de trabalho com uma capacidade limitada encarregada de manter 

informações por tempo limitado disponíveis para processamento. Visto que a MT pode ser 

limitada a um nível baixo quando lida com muitas informações, um método de como manter esses 

conteúdos é via esquemas cognitivos. [9] 
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A memoria a longo prazo (MLP) é descrita como um esquema dentro de outro esquema 

armazenando e organizando conhecimentos, absorvendo vários componentes de informação em 

um único componente para uma ação específica. [14] 

Em contraste com a MLP, a memória a curto prazo (MCP) é a capacidade de reter 

informações por um curto período, como gravar um número de telemóvel que alguém acabou de 

dizer. Por outro lado, o LTM também tem a capacidade de reter informações, enquanto a MCP 

tem vida curta, a MLP pode reter informações por um tempo longo indefinido. [8] 

Figura 16 - Memoria a curto e longo prazo num esquema cognitivo 

 

O esquema cognitivo caraterizado pela Figura 16 exibe um exemplo de uma aula de japonês 

em que, na memória do aluno, tanto a MCP quanto a MLP criam os resultados da aula. O material 

do esquema cognitivo abriga a informação visual na MCP dentro do aluno, após criação ou não 

de um novo esquema cognitivo, será reservada na MLP toda a solução do problema depois de um 

treinamento da sua resolução. A MCP diz respeito às informações nele contidas, como as frases 

e palavras usadas, enquanto a MLP é a total masterização da aula. Concluindo que em termos de 

MLP, o uso de esquemas cognitivos guarda a parte essencial dessa memória para que possa ser 

executada quando preciso. 

Embora os esquemas cognitivos dinamizem o processo da aprendizagem, eles podem se 

tornar altamente complexos ao lidar com uma grande quantidade de informações. 

Um design institucional efetivo que reduza a carga supérflua, é provável que libere a MT e 

reduza também a carga essencial, ao mesmo tempo aumentando a carga generativa para um 

esquema cognitivo recém-formado (mais soluções). No ELE em E-Learning, o design 

instrucional de cada aula deve mostrar a quantidade certa de carga cognitiva para que não 

sobrecarregue a MT com quantidades de informação extra, um aplicativo E-learning sobre ELE 

com as características mencionadas estimula um aumento do processamento generativo. Embora 

alguns cursos de E-Learning exijam uma alta complexidade de informação, nos cursos sobre ELE, 
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essa quantidade aparece quando se entra em contato com uma língua estrangeira pela primeira 

vez, basicamente idiomas como japonês, russo, árabe, grego e tais requerem uma imensa carga 

no início para ler corretamente palavras não latinas. Depois, nas aulas posteriores, o exigente 

sobre a essa informação certamente cairá. 

Outro elemento indispensável é o esforço mental, uma forma flexível de calculá-lo pode ser 

feita por meio de questionários, mas no E-Learning a fase de aprendizagem pode ser extensa 

(cursos de longa duração), causando o utilizador a refletir sobre o seu esforço mental ao longo 

das frases de aprendizagem (tarefas/aulas), visto que o curso pode demorar para terminá-lo, 

refletir sobre cada elemento, esquemas e outros (a nível geral) vai ser complicado. [4] 

 Outra forma testada de inserir questionários seria no fim de cada aula, mas também essa 

forma foi criticada porque poderia interferir no progresso da aprendizagem por não ser levado a 

sério ou por desviar a atenção do aluno. No ponto de vista desta tese, não é descarta tal tipo de 

abordagem, uma vez que pode ser útil para testes de protótipos de E-Learning, em vez de usá-los 

em produtos desenvolvidos. 

Ao realizar uma tarefa em ELE, o aluno provavelmente é obrigado a realizar duas tarefas 

simultaneamente, tal como ler palavras da língua nativa e traduzi-las para outro idioma num papel 

ao mesmo tempo, ou responder a perguntas enquanto lê um texto que contém as informações 

cruciais para essas perguntas. Utilizando um método que pode de alguma forma estimar a carga 

informativa dentro de um novo ambiente de E-Learning, ao mesmo tempo evitando informação 

extra na memória e sendo fácil de implementar, o paradigma da dupla tarefa foi usado nas áreas 

de aprendizagem e se tornou um modelo confiável. 

Quando construindo e desenhando esquemas cognitivos para implementar em aplicações 

sobre idiomas estrageiros, elementos externos também fazem parte da aprendizagem. Não se 

relacionam diretamente com as cargas cognitivas, como a luz ambiental e os atributos dos 

aparelhos eletrónicos. Um designer deve ter em mente essas características naturais e como 

contrariá-las, ou pelo menos minimizar o efeito causado por elas. 

 

2.3 Suporte institucional para E-Learning no ensino de línguas 

estrangeiras 
 

Uma característica fundamental da aprendizagem é a motivação. Ser capaz de motivar os 

alunos é um dos trabalhos do professor. Seguramente que o conteúdo da disciplina também é 

importante e influencia, mas um aspeto é aprender sobre um campo de estudo do interesse, outra 

é aprender no mesmo campo com motivação, e outro é que apesar de não ser de nenhum modo 

um campo de interesse, passa a se interessar por aquela área. Tal ação é a ascensão da motivação 

do aluno graças ao instrutor. 

No ELE em E-Learning, é essencial que a motivação do aluno não desapareça. Ao lidar com 

uma nova língua, na mente do aprendiz está aquela expectativa positiva de poder falar outro 

idioma, que por si só, é motivação pois será o seu primeiro contato com aquela língua. O que 

acontece a seguir, cabe aos métodos do professor conseguirem aumentar essa motivação ou pelo 

menos manter o seu nível. 
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. Fundamentalmente, para isso, a aplicação ou curso de E-Learning deve ser feita como se 

fosse um dia normal dentro de uma sala de aula com um professor fazendo o seu trabalho.  

Relembrando os momentos porque alguém preferia determinada disciplina, algumas pessoas 

falavam “por causa do professor” ou “mesmo que a disciplina fosse maçadora, ainda assim o 

professor era ótimo”, em relação a cada pergunta, a palavra “professor” participa na resposta de 

todas as questões, sejam elas positivas ou negativas. 

Ao aprender uma língua não nativa, cada lição deve ser explicada usando um exemplo visual, 

auditivo ou ambos. Esse tipo de método de aprendizagem acontece porque nós, como alunos, 

podemos entender muito melhor de tal forma, em vez de apenas usar métodos simples e abstratos. 

Figura 17 - Suporte instrucional nas lições sobre línguas estrangeiras 

 

Usando a Figura 17 como explicação, enquanto o lado esquerdo se encontra na mesma 

situação do que o lado direito, o lado oposto (direito) é acompanhado por uma imagem que traduz 

o conteúdo da tarefa. À primeira vista, a visão de todos se dirige para a imagem, visto que deixa 

claro o que está sendo transmitido. Embora o lado esquerdo também seja direto, a motivação para 
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aprender com ajuda de imagens é muito mais agradável do que apenas segmentos normais 

(esquerdo). 

Relembrando que o uso exagerado de imagens é considerado carga supérflua, pois chama a 

atenção do aluno, por isso um designer instrucional deve considerar a quantidade certa, quando e 

onde implementá-la. 

Via recursos pictóricos para ajudar na explicação de uma tarefa, isso irá criar um melhor 

ambiente pedagógico, além de tornar mais fácil o entendimento em alguns casos como a Figura 

18. 

Figura 18 - Exemplo de uma aula de espanhol 

 

A tarefa a ser estudada demonstra toda a carga essencial necessária para completar o 

problema. Mas assim, torna-se de alguma forma “Gris”. Se talvez a aula fosse esclarecida usando 

uma imagem interessante com o mesmo objetivo, iria desenvolver mais motivação, o aluno 

saberia do que se trata, porque a sua atenção saltaria para a imagem à primeira vista. 
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Figura 19 - Aula de espanhol aperfeiçoada 

 

Comparando ambas Figura 18 e Figura 19, conclui-se que a lição com os miúdos é mais 

intrigante, devido aos elementos pictóricos desenvolvem o mesmo resultado, mas com uma 

melhor estética e motivação.  

Em aulas não iniciantes, tal método diminui. Ao entrar em níveis intermédios e avançados, 

a abordagem é diferente, as modalidades visuais passam a ser diferentes, o que significa uma 

redução daqueles tipos de imagens e troca por imagens não “cartoon”, ou então a eliminação total 

desse tipo de recurso. 

Outra forma de motivar e tornar a jornada mais interessante é implementar uma narrativa 

dentro das aulas. Demonstrando este novo método através da Figura 20. 
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Figura 20 - História implementada em lições 
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Ao se deparar com novas línguas, a curiosidade afeta os jovens aprendizes, onde tudo é um 

paraíso e a curiosidade é um horizonte sem fim. Globalizando, algumas das razões pelas quais a 

aprendizagem de línguas estrangeiras é abordada dessa forma são para recriar o comportamento 

e a motivação que as pessoas tiveram quando entraram em contato pela primeira vez nos tempos 

do ensino básico ou anterior. [11] 

Para que um instrutor cumpra a sua função, o aluno deve cumprir os parâmetros impostos 

pelo professor dentro da disciplina/curso. Se for bem-sucedido, o aluno irá adquirir competências 

visuais, auditivas e cinestésicas ao lidar com a linguagem forasteira aprendida. Embora esses três 

tipos de inteligências criem proficiência nas capacidades de uma pessoa, o professor Howard 

Gardner afirma que os indivíduos (alunos) possuem mais inteligências disponível. [3] 

 - Linguística - Exercícios de gramática e vocabulário baseados em diálogos colaborativos. 

- Visual - Imagens e exercícios com “flashcards”. 

 - Musical-Rítmico - Entoação e ritmo da canção (recitar uma canção). 

 - Matemática-Lógica - Resolvendo quebra-cabeças, contando, analisando elementos 

(como palavras cruzadas).  

 - Cinestesia corporal - Jogos, dramatizações, execução de projetos, atividades físicas. 

 - Interpessoal - Trabalhos de grupo, trabalho individual (autorreflexão). 

Embora a teoria do professor Howard Gardner seja aberta e possa ser expandida, pode-se 

declarar essas categorias como caminhos que se cruzam entre os cinco sentidos e a mente do 

aprendiz. Visto assim, os cinco sentidos e a mente tornam-se categorias, enquanto que os pedaços 

de inteligência mencionados acima nascem da fusão. 

Figura 21 - Cinco sentidos no cruzamento com a mente 
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A Figura 21 comprova o que se pretende transmitir. Por exemplo, se uma pessoa é cega, fica 

impossível exercer informação visualmente, pois a inteligência “Visual” é nula (pelo menos), mas 

“Linguística” por outro lado, válida, como é mostrado na Figura 22. Ainda assim, não significa 

que a mente de um aluno normal seja melhor do que a de um com limitações visuais. 

Figura 22 - Cinco sentidos no cruzamento com a mente – limitado 

 

2.4 Princípios da aprendizagem multimédia 
 

Clark e Mayer assim como outros agentes, descrevem 8 princípios na aprendizagem 

multimédia que se podem aplicar na conceção de recursos educativos de forma a otimizar o uso 

de ambos canais de processamento, reduzindo a CCS, e aumentar o processamento generativo 

que conduz a aprendizagem. [7][5] 

Estas 8 normas ajudam na dinamização das cargas cognitivas (essencial, supérflua e 

generativa) e auxiliam na construção de esquemas cognitivos para poderem transmitir informação 

sem ou pelo menos minimizar os distúrbios que possam acontecer. 

O princípio multimédia dita o recurso a formas verbais e imagens para exercitar em 

simultâneo os dois canais de processamento cognitivo (auditivo e verbal, visual e pictórico). Ou 

seja, vídeos educativos com palavras chaves inseridas, pronuncia de cada palavra ou função 

linguística. 

O princípio da contiguidade refere as ligações dos elementos que compõem a/s tarefa/s. O 

áudio deve estar em sincronia com os recursos visuais correspondentes, traduções de palavras 

devem se nivelar com os gráficos/imagens dispostos. 

O princípio da modalidade narra que um recurso áudio possa ser preferível ao uso de textos 

escritos em caso que crie uma melhor aprendizagem ou não estejam dependentes. Usando o 

gráfico sobre a ligação dos sentidos e a mente, em algumas situações os uso de ambos recursos 

serão necessários para pessoas com dificuldades auditivas, através de legendas. 



Técnicas de E-Learning para a língua japonesa 

40 

 

O princípio da redundância escreve que se deve evitar o uso simultâneo de narração áudio 

com texto escrito, alimentandos ambos canais com conteúdos semelhantes o que pode causar 

distúrbios. Esta norma torna-se de certa maneira invalida para pessoas com dificuldades visuais. 

No ELE, em muitas ocasiões é necessário que o áudio trabalhe em conjunto com a narração visual 

para poder perceber fonéticas, alfabetos e completar alguns exercícios para iniciantes na área.  

O princípio da coerência traduz que o uso em abundância de todos os tipos de elementos 

disturba imenso a aprendizagem, devido a MT ter uma capacidade pequena limitada. No ensino 

japonês, o vocabulário de cada “Kanji” (um dos quatro alfabetos japonês) é imenso, em vez de 

tentar agrupar tudo numa só página, formas para esquivar seriam através da ocultação de tais 

elementos e aparecer quando o utilizador assim o desejasse, ou então através de um dicionário 

virtual que servirá como auxílio na aprendizagem do aluno. 

O princípio da personalização dita um estilo informal e personalizado como mais benéfico 

para o caminho pedagógico. Diálogos, escrita informal, métodos personalizados que motivem ao 

mesmo tempo os utilizadores. Sendo japonês uma língua estudada pela maioria por causa das 

Anime/Manga/Light Novel/Jogos, em outras palavras, uma parte da cultura, seria interessante 

haver uma mascote que de certa forma convivesse com os usuários através das aulas, excluindo 

abordagens para a gente jovem, devido a ser uma língua muito complexa. 

O princípio da segmentação postula que a divisão de uma lição em segmentos pequenos 

ajuda no processamento generativo. Para iniciantes esta norma pode ser aplicar na aprendizagem 

de alfabetos, assim como matérias mais complexas. Na aprendizagem de terminologia, não será 

necessário seguir a norma porque as soluções são diretas, não é necessário segmentá-las. Contudo, 

a nível linguístico, usualmente as tarefas de aprendizagem sobre um problema são divididas para 

uma melhor transparência.  

Por último, o princípio da aprendizagem prévia esclarece que os utilizadores estejam 

familiarizados com os conhecimentos necessários para poder integrar com facilidade aulas que 

estejam dependentes desses conhecimentos. No japonês assim como as restantes línguas, o 

conhecimento primordial é o conhecimento do/s alfabeto/s, sendo que a fala possa ser trabalhada 

ao longo da jornada pedagógica. A partir daí, os guionistas assim como designers têm uma grande 

liberdade de escolhas. 
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3. Estado de arte - Princípios da 

aprendizagem multimédia em 

aplicações sobre japonês 
 

Para ser possível aplicar os princípios dos professores Mayer e Clark sobre a aprendizagem 

multimédia em algumas aplicações nas plataformas celulares ou iPad foi necessário gerar uma 

abordagem que o permita. 

Através da “App Store” e/ou “Google Play” foi feita uma análise comparativa entre 

diferentes aplicativos de acordo com os princípios do ensino virtual. Este estudo teve como 

referência a informação disponibilizada na secção dos “reviews”. 

Foram consideradas aplicações com mais de 50 comentários de forma a reduzir pontos de 

vista genéricos, observações não relacionados com a língua japonesa ou funcionalidades do 

“software”. A data da consulta da análise de cada aplicação encontra-se assinalada no quadro de 

avaliação respetivo. 

Este estudo teve como finalidade avaliar os diferentes “softwares” em termos linguísticos, 

motivação do utilizador durante o processo de aprendizagem, interação entre mundo virtual e o 

mundo real e alcance dos objetivos de forma simples e eficiente. 

 

3.1 Apresentação e análise de aplicações E-Learning que 

lecionam o idioma nipónico 

 

Nesta secção foram apresentadas diferentes aplicações sobre a aprendizagem da língua 

japonesa e respetivos comentários dos utilizadores de acordo com: linguística, motivação, 

usabilidade, métodos/recursos e tecnologia. 

 
Figura 23 - Imagens informativas “FluentU” Google Play 
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Tabela 1 - Tabela de "Reviews" - FluentU 

 

Aplicação gramatical e de vocabulário com funcionalidades ativas apenas com o acesso à 

internet. Ensino através de “flashcards”, perguntas e vídeos pedagógicos.  

Possibilidade de duas semanas gratuitas com necessidade de utilização de um cartão de 

crédito, o que influencia negativamente a avaliação de alguns utilizadores. 

Conteúdo audiovisual via “YouTube”, alterando as recomendações e “playlist” dos 

utilizadores. 

Linguística 16 8

Motivação 11 7

Usabilidade 14 5

Métodos/Recursos 16 7

Tecnologia 13 8

“There is no option to download the video for offline use.” – (Amine Salem, 22/6/2020);

“The interface is good, but it has annoying features that repeat the same section you just 

did…I got every single answer right and, it told my accuracy was off by 1 or 2?...” – (M1oon 

Wolf, 13/5/2020);

“…Wish it made you practice speaking as well” – (Stephan Shivvers, 8/5/2020);

“Besides the robotic voice and occasional words who's pronounciation is something random 

and incorrect, I'd say this app is awesome” – (Somiron K, 5/4/2020);

 App Store = 2,7/5 (104 classificadores) <-> Google Play = 4/5 (1626 classificadores)

FluentU 

Data de análise dos "reviews": 4/1/2020 - 13/7/2020

“…it seems to incorporate translation into the learning process. I really want to learn a 

language without translating in my mind because this ultimately hinders the ability to truly 

become fluent.” – (NeverGiveUp NeverGiveIn, 15/3/2020);

“…Some video clips disappear without warning because the owner takes them off 

YouTube….” – (Mara, 20/2/2020);

"… lots of content for beginner stuff. For advanced, videos are random at best. …" – 

(hendrix4545,  10/6/2020);

“There should be a way to hide the items already studied or have folders that we could 

create to better study…” – (Amarildo Rodrigues, 26/4/2020);

“…it has a lot of short video clip and flash card system that can help you learn…” – (Pouya 

Seidi, 9/4/2020);

“…the repetitions of the quiz are great to get you to remember.” – (SmithMyFace, 

13/3/2020);

“I like how we can manage our vocabulary learning by adding words we want to learn to a 

vocab list that can be practiced at any time….” – (Rose Bard, 16/1/2020)

“…I find it very disturbing when the voice reads another sentence than the one that is 

displayed on the screen.” – (Costanza Termine, 4/6/2020);

“Sometimes it will say an unrelated sentence unrelated to the one you ate translating. The 

questions and answers just don't match up all the time.” – (Jennifer Southee, 27/4/2020);

"...It's horrible for Asian languages, just a lit translation of their western courses without any 

adaptation…”- (Carmen Corbatón, 14/2/2020);

“I find this app very useful to improve my Japanese learning as it reinforces many things I've 

learned at my language school…from time to time it goes back to previous lessons I've done 

to keep things in my memory. Also, I can learn at my own pace, which is very beneficial.” – 

(キモ, 16/1/2020);

“…you retain what you learn this way and It's relevant to life. They sneak extra words in 

along the way that you subconsciously pick up before you see them at the next level….” – 

(Kaitie, 13/1/2020);
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Figura 24 - Imagens informativas “ImiWa” AppStore 
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Tabela 2 - Tabela de “Reviews” - ImiWa 

 

“Imiwa”, um dicionário virtual onde o recurso de imagens é praticamente inexistente. 

Cada advérbio, adjetivo ou verbo é acompanhado pela forma de escrita, a regularidade com 

que é usada no quotidiano, nível dos exames oficiais em que poderá ser tema assim como 

sinónimos e tempos verbais em alguns casos. 

Aplicação com relativos poucos comentários construtivos a partir dos quais se possam tirar 

conclusões informadas sobre a mesma. 

 

 

 

 

 

Linguística 18 1

Motivação 10 0

Usabilidade 12 1

Métodos/Recursos 18 2

Tecnologia 12 1

“…(8) lets you know if the kana or kanji is more commonly used…. (10) can bookmark and 

write notes.) - (MimiKidM, 17/4/2020);

“Multi radical Kanji search, example sentences, search by romaji (so no need to use Japanese 

keyboard!), kanji ordered by Japanese grade level and JLPT exam... the numerous example 

sentences help capture the nuance (the hardest part of a word to learn) as well.” -  

(obl1v10n, 29/1/2020);

“…the only improvements I can think of would be more options to turn off displaying some 

information. It can be a bit overwhelming to have so much information displayed….” – 

(B4NND1T, 20/12/2019);

“…I have to communicate with people in Japan through email and messengers. I just copy the 

text and voila! It automatically loads in the analyzer so I can read it in furigana and look up 

more difficult words.” – (illumita, 6/8/2019);

“…the fact that all the wonderfulness happens without an internet connection makes it all 

the better.” – (PeskyIpodUser, 8/8/2018);

“…I love the auto lookup feature where I can copy a word in any other app, and it instantly 

looks it up from the clipboard without me even having to paste.” – (1fishmama, 30/8/2017);

; Total de 58 "Reviews" App Store = 4,7/5 (144 classificadores) 

ImiWa

Data da consulta : 26/5/2017 - 17/7/2020

“…provides info about what each kanji means (both as the whole word and broken down into 

individual kanji elements). provides all of the forms/conjugations of verbs and adjectives.”– 

(MimiKidM, 17/4/2020);

“…It's continued to be incredibly useful from the early stages of learning Japanese to now, as 

a linguist and married to a Japanese woman.” – (George Beecher, 15/3/2019);

“…this one finds the perfect balance between being feature-rich and lightweight. The auto-

lookup feature the parses whatever is on the clipboard and shows you results for every word 

is invaluable!” – (Rytes, 29/8/2017);

“I hardly ever come across vocabulary that isn't in this dictionary. The fact that it's free 

makes it a true and very generous contribution to Japanese language study.” – 

(GenmaiSamurai, 29/8/2017);

“…(6) has easy-to-access links to similar and related words.” – (MimiKidM, 17/4/2020);

“…Imiwa lets you have multiple lists. I save lists for fun phrases, cool words, kanji I need to 

study, and (when that was a concern) words for the different JLPT levels….” – (Ignolopi, 

22/8/2019);

“…Being able to create dictionary lists, import and export those lists, create flashcards from 

the lists, and find almost any word I’ve come across with example sentences….” – 

(Angrybirderer, 5/5/2019);
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Figura 25 - Imagens informativas “InfiniteJapanese” Google Play 
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Tabela 3 - Tabela de “Reviews” - InfiniteJapanese 

 

“Infinite Japanese” para além das opiniões acima citadas também é considerada por muitos 

como ideal para principiantes.  
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Apesar de à primeira vista dar a entender aos utilizadores que este aplicativo apresenta uma 

lacuna a nível da falta dos alfabetos Kanji e Romaji, é possível aceder ao menu das opções e ativar 

os mesmos, segunda a equipa de suporte. 

A aplicação é somente utilizada para aprender terminologia via jogo. Um outro ponto 

negativo e não é muito apreciado por alguns dos utilizadores é o facto de os desafios não 

apresentarem grandes dificuldades, mostrando poucas opções de escolha ao utilizador. 

 

 

Figura 26 - Imagens informativas “JA Sensei” Google Play 
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Tabela 4 - Tabela de “Reviews” – JA Sensei 

 

 

Linguística 17 0

Motivação 13 1

Usabilidade 11 7

Métodos/Recursos 14 1

Tecnologia 12 4

“Only some lesson are free , why we download lessons and the whole application needs 

money…” – (MERI BATAIN, 30/07/2020);

“The amount of content you get (for life) when upgrading to premium is a bargain. This is the 

best app I've seen so far for learning japanese.” – (Trang Pham, 25/07/2020);

“The Great thing is there are categories for particles, verbs, numbers, adjectives, kana, vocab, 

phrases etc and if you want me info it has detailed explanation on each thing with the 

categories…” – (Claudine Harper, 12/06/2020)

“It has a user friendly interface, nice layout, and gives great advice no other language learning 

app could offer.” – (ICloudydust, 26/01/2020);

“The way the app teaches and reviews Kana, Kanji, and Vocabulary both with reading and 

writing is excellent.” - (Jaes W Overley, 31/07/2020);

“It has multiple clearly structured lessons making use of spaced repetition learning and allows 

you to test yourself e.g. translating English to kana or kanji to English.” – (Ppp Ppp, 

27/07/2020);

“…allows you to choose what is displayed on either side of the flashcard. The personal notes 

section is helpful for mnemonics, but would prefer the ability to add extra personal notes, to 

give myself a range of personalised options…” – (Stephen Barnett, 11/03/2020);

“You can also revise the whole vocabulary you encountered yet, it takes track of when it's 

time to revise. Just amazing, don't hesitate trying out this app.” – (Andreas Kindler, 

15/07/2020);

“I have a request, please make at least two options for display theme, day and night. I want 

to use night theme (dark background with bright coloured writings).” – (Kevin Ichi, 

14/06/2020);

“I'm talking technical, from the way the app is built (unintuitive, several difficulties with 

creating an account along with the fact that it is unavoidable, etc.)” – (Marie-Léa Baronnet, 

31/03/2020);

“The app keeps a record of my progress on these items through quizzes.” – (Hai_X_is, 

17/02/2020);

“The kanji and kana section are very nice for deliberate practice. Drawing them instead of 

just looking at some flashcard really helps memorizing.” – (Adrien DESIES, 16/01/2020);

JA Sensei

Data da consulta : 26/11/2019 - 31/7/2020

Google Play = 4,8/5 (35,538 classificadores) Total de 74 "Reviews"

“You can learn the script, how to write and read kanji, learn vocabulary, practice aural 

comprehension and reading short texts and learn about grammar and cultural aspects.” – 

(Andreas Kindler, 15/07/2020);

“…teaches you how to communicate and write in Japanese it teaches how to use their 

grammar, and how it connects with their culture…” – (Micaiah, 08/07/2020);

“…especially perfect for short study sessions while waiting for the bus, commuting, in waiting 

rooms, etc. The kana, kanji, and vocabulary sections are my favorites.” – (Andrew Hayes, 

27/06/2020);

“This App is like an All in one. Adjectives, verb conjugations, kanji, counters and phrases.” – 

(Alvin Samuel, 12/05/2020);

“…the amount of content included is astonishing, including detailed grammar lessons, vocab 

lists and radicals, adjectives and verbs all included.” – (Rowan Marshall, 26-04/2020);

“For me it is easier to remember lessons when i understand the how and why and not just a 

list of words with no meaning. They are truly lessons that a good teacher would give.” – 

(David Chapman, 12/07/2020);

“Not only does it have the basics such as kana, this app has grammar lessons, aural 

comprehension, kanji, radicals, and much more to offer for beginners and more experienced 

students. This app also has a ranking system symbolized through belts (white belt, yellow, 

belt, etc.).” – (Hai_X_is, 17/02/2020);

“This app has me back to being excited and with so much to learn, all right here, offered in a 

very smart fun way. For both the absolute beginner, to someone trying to get back into it.” – 

(A Google user, 30/01/2020);
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“JA Sensei” é uma aplicação terminológica e gramatical como a maioria das aplicações do 

mesmo ramo. Os exercícios são de escolha múltipla o que é menos apreciado por alguns dos 

utilizadores que normalmente preferem soluções escritas. A aplicação permite também aos 

utilizadores desenharem os alfabetos japoneses caso decidam não optar por outros métodos ou 

recursos que os ajudem a memorizar os mesmos. 

 

 

Figura 27 - Imagens informativas “KawaiiNihonGo” Google Play 



Técnicas de E-Learning para a língua japonesa 

50 

 

Tabela 5 - Tabela de “Reviews” - KawaiiNihonGo 

 

“KawaiiNihonGo” é um “software” que é caraterizado pela sua colorida interface e imagens 

atrativas que simbolizam uma grande parte da cultura japonesa. A versão “free” foi bem recebida 

sendo que a “premium” apenas adiciona conteúdo extra, não alterando o método de ensino. 

As “flashcards” dispõem de imagens idênticas às faladas anteriormente, sendo possível 

omiti-las quando pretendido. Um fator problemático é o consumo de energia que a aplicação 

emprega. 

 

Linguística 16 0

Motivação 13 1

Usabilidade 16 2

Métodos/Recursos 12 2

Tecnologia 10 5

“It has a reasonable amount of ads that really don't bother me!” – (Beanz Editz, 30/07/2020);

“I also like the fact they have a working japanese keyboard its really cool.” – “Burnt Spades, 

29/07/2020);

“…you can also learn how to write the letters its really easy! and the game is like a visual 

novel game where you can learn!” – (heyits haruu, 25/07/2020);

“The ads aren't invasive, and there's so little amount of ads. 9/10” – (Parames Wara, 

23/07/2020);

“…you have to pay to have some stuff, but they aren't important if you are just trying to 

learn.” – (Konnor Karn, 09/07/2020);

“it is a lil bit slow but has a nice plot and interesting mini-games to play.” – (Kyss Daeko, 

29/07/2020);

“I find the mini games in this app really cute and a fun way to practice and that you can test 

your speaking and writing.” – (Faye JL, 27/07/2020);

“…i love how they added a story into it so it makes it all even more interesting…” – (nikkie 

Vasquez, 22/07/2020);

“So far so good... I just wish we can have more interaction between users, like group chats or 

even mentoring system etc..we can learn language much faster when we have people to 

practice with.” – (Shahirama Senju, 15/07/2020);

“…It keeps me on track with my Japanese learning schedule.” – (Mabe Vallejo Chávez, 

02/08/2020);

“A great app I just wish that it was offline…” – (jaxree, 15/07/2020);

“…you have to subscribe to download lessons for offline use.” – (Samuel Brown, 

06/05/2020);

“t's a good app I recommend this. But it needed a wifi to record the score you got in the 

learning classroom…” – (DefinitelyIzumi, 24/06/2020);

Kawaii Nihon Go

Data de análise dos "reviews": 20/06/2020 - 03/08/2020

Google Play = 4,7/5 (17,969 classificadores) Total de 72 "Reviews"

“You can write, type, hear and see what you learn. I don't feel bored and forced while using 

it, instead im a little addicted to this game...” – (MegaMixKiller, 01/08/2020);

“it teaches you so much, from simple to hirigana all the way to vocabulary and grammar! 

Japanese being an SOV language makes it harder to learn, but this app breaks it up so you can 

understand it easily.” – (Tired_burntcrèpe, 30/07/2020);

“A little Kana, a little grammar, vocabulary, etc in one lesson. This will help to remember 

everything that has been studied so far.” – (Someone_You_ Know, 12/07/2020);

“They combine pictures, kana, translations and sound really well.” – (Jaume Delclòs, 

06/07/2020);

“The whole roleplay kida thing makes everything way more fun,it just want me to keep 

learning and see what else happens in the story!” – (Leyla La La, 02/08/2020);

“…i like this roleplay theme going on there, graphics are wonderful and beautiful with little 

animations which adds a nice feeling to the app. Drawings are lovely and colorful!” – 

(MegaMixKiller, 01/08/2020);

“It is 3D has a cute foxgirl called Riko teaches you Japanese and has a great story” – (DJOLEX 

555, 05/07/2020);

“…this app is AMAZING. It reminds me of how when school still existed,…” – (Ghostly Gacha, 

27/06/2020);



Técnicas de E-Learning para a língua japonesa 

51 

 

 

Figura 28 - Imagens informativas “LearnJapanese” App Store 
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Tabela 6 - Tabela de “Reviews” - LearnJapanese 

 

“Learn Japanese” ou como era conhecido “Kotoba” é uma aplicação gramatical e 

terminológica com a finalidade de ensinar a língua japonesa aos seus utilizadores. 

A aplicação é bastante diversificada permitindo aos utilizadores navegarem livremente entre 

vários temas (formais e informais), frases típicas do país, aprendizagem de alfabetos, entre outros. 

Linguística 20 7

Motivação 14 7

Usabilidade 5 18

Métodos/Recursos 21 3

Tecnologia 12 2

“Easy to follow, amazing voice, really professional!” – (Gattsu Kuroi Kenshin, 21/3/2020);

“Annoying adds.. Can not concentrate” – (Irene Juaman Tibayan, 19/03/2020);

“During use will show 30+ seconds long full screen unstoppable ads, so cannot be used while 

actually communicating with others.” – (Joetje F, 18/01/2020);

“THE ADS ARE ANNOYING!! They pop up everywhere and I almost always end up clicking 

them!” – (Irigitneb, 30/9/2018);

“Most everything is on premium, only 7/24 are unlocked.” – (Lolo Dev, 24/8/2018);

“…It allows you to slow down and listen to the pronunciation closely and record your own 

voice to see if you came close to enunciating the phrases correctly.” – (scoshi wakaru, 

09/03/2019);

“…has simple phrases to familiarize when you're learning japanese or when you plan to visit 

Japan and need simple phrases to get you by!” – (exfighter, 01/05/2020);

“More Words are Better.” – (John LAU, 30/12/2019);

“Put more phrases...”; (Brilluant Sara, 07/10/2019);

“I am especially fond of how you can slow down the audio to make it easier to hear and 

understand.” – (Erin mahgirl (idk), 27/01/2017);

“…my phone gotten stolen to when i downloaded it i lost my premium i paid for and all the 

world i did not happy.” – (Amy Hughes, 18/12/2020);

“…it will help you enhance your speaking skills especially when u dont have WiFi its totally 

helpful.” – (Thalia Ellesse, 11/07/2020);

“…change the male japanese speaker to a girl perhaps becuz the male speaker sounds really 

creepy.” – (I spill some good tea, 04/05/2019);

“I've been through 5 sections,and the phrases seem to fit well. the male audio is very clear, 

extremely well recorded.” – (Matthew Simmons, 27/02/2019);

LearnJapanese

Data da consulta : 1/1/2017 - 25/7/2020

  App Store = 4,6/5 (74,657 classificadores) --- Google Play = 4,6/5 (64 classificadores) Total de 84 "Reviews"

“"Douzo," doesn't mean please, it means "here you go". Who, what, when, where, and how 

are also slightly mistranslated… Do not reccommend if you are a beginner learner.” – 

(Almond milk ツ, 04/07/2020);

“…Its very helpful...but there is some English spelling spelt wrong...– (Madhura Binekar, 

13/11/2018);

“The English has spelling errors…It's probably ok as tourist prep, but wouldn't help learners, 

because nothing is explained.” – (Grace Smith, 08/10/2018);

“Not enough content. No breakdown explanation.” – (Tahseen,04/10/2018);

“Has romanji, kanji and pronunciation.” – (Alvin Magneson, 08/08/2018);

“It would be worth it but some of these were incorrect anyway. For example, 

もう一度行ってください(mouichido ittekudasai) means "Please say that again," and NOT 

"Pardon".” – (ひろみちゃんです, 01/07/2017);

“…Its a good up but would be better if it gives us exercises as well. . .” – (Gilgalad, 

25/4/2020);

“…o unico ploblema e que fica passando anúncio toda a hora isso e chato.” – (Gabyy Mercês, 

25/3/2020);

“É bom mais tem muito anúncio e ainda tem que pagar se quiser tirar os anúncios…” – 

(Andreia de Lima; 12/12/2019);

“I cant learn all the japanese language! I hope next year, it will have all that a learner wants 

to learn!” – (A Google user, 02/08/2018);

“…to many unwanted advertisment that distrub my learning.” – (Sal33 Mah, 08/03/2018);
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Algumas das críticas negativas surgem pelo uso excessivo e de forma repetitiva de anúncios para 

os utilizadores “free”. 

 

 

Figura 29 - Imagens informativas “Tae Kim´s” App Store 
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Tabela 7 - Tabela de “Reviews” – Tae Kim´s 

 

Esta aplicação pedagógica oferece vários materiais de aprendizagem que trabalham todos os 

canais de processamento, “flascards”, exemplos explicativos, vídeos entre outros.  

A nível técnico, a interface é construída de forma a satisfazer as finalidades de cada 

utilizador, especialmente a facilidade de navegação entre repositórios. Muitos “reviews” deste 

“software” são positivos, salientando, no entanto, a ocorrência de alguns “bugs”. 
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3.1.1. Princípio multimédia 
 

A normal multimédia traduz-se no aproveitamento de formas verbais e imagens para 

exercitar em simultâneos ambos canais de processamento (auditivo e verbal; visual e pictórico). 

“Tae Kim´s guide” usa métodos para trabalhar ambos canais como vídeos, desafios no fim 

de algumas lições e exemplos práticos, sendo que a maioria dos procedimentos nesta aplicação 

exercitam mais o canal visual do que auditivo e verbal.   

“LearnJapanese”, “KawaiiNihonGo” e “InfiniteJapanese” fortalecem o canal pictórico com 

uso de imagens coloridas acompanhadas por um áudio nas partes essenciais. Comparando com 

“Tae Kim´s” têm uma melhor organização e atenção verbal e pictórica, desenvolvendo um melhor 

processo generativo na aprendizagem. 

“JA Sensei” permite aos utilizadores treinar as suas capacidades orais, para além de também 

aproveitar recursos pictóricos para disponibilizar vários conteúdos do “software” (vocabulário, 

lições, guias, entre outros) como outros poucos nesta análise, o que se torna mais apelativo. 

“ImiWa” é um dicionário virtual que serve de apoio para todas as aplicações pedagógicas, 

demonstrando vários exemplos práticos sobre qualquer problema (palavra em questão), o que 

minimiza a quantidade supérflua que podia ser representada nas aplicações de ensino. 

“FluentU” disponibiliza os assuntos em forma de vídeo via “YouTube”, algo único e 

inexistente nos restantes “software”s (excluindo “ImiWa” por razões estruturais). Sendo as lições 

explicadas por uma “professora”, a informação essencial é transmitida mais rápida e eficazmente. 

Apesar de mais rápida a transmissão, em desafios de maior duração o processamento 

generativo é mais lento e repetitivo, por isso é preferível investir em exemplos práticos com a 

ajuda de imagens (caso necessário) e problemas como foi visto em “LearnJapanese”, 

“KawaiiNihonGo” e “Infinite Japanese”. 

 

3.1.2. Princípio da contiguidade 
 

Neste parágrafo foi avaliada a estrutura da informação transmitida virtualmente para o 

mundo real, não na qualidade da informação, mas na organização em torno dela. 

“ImiWa” contém múltiplas definições de imensas palavras japonesas para a língua inglesa, 

francesa e alemã. A organização de acordo com os comentadores podia ser melhorada tendo em 

conta que a informação é muito densa e, consequentemente, mais difícil de ler.  

Nas restantes aplicações as opiniões destacadas face à organização e navegação 

(usabilidade) em termos negativos são quase nulas, concluindo que os elementos constitucionais 

em “KawaiiNihonGo”, “InfiniteJapanese”, “LearnJapanese” e “JA Sensei” estão bem 

planificados criando uma boa navegabilidade.  

Um aspeto importante a ter em atenção são as identificações de escrita de cada repositório 

pictórico. Pelas imagens retiradas do Google Play ou App Store, é possível notar que 

“InfiniteJapanese” usa somente definições visuais, sem escrita por baixo. Já em “JA Sensei” e 
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“LearnJapanese” o mesmo não acontece, sendo a existência desta legenda um fator importante 

para pessoas daltónicas, por exemplo. 

“Tae Kim´s” contém poucos ou quase nenhuns recursos visuais “infantis”, focando-se nos 

escritos. A aplicação de acordo com as opiniões também tem uma navegabilidade acessível, 

permitindo transitar de lição para outros tipos de aulas. Essas aulas estão divididas entre 

segmentos correspondentes (lições para cada nível dos testes oficiais, entre outros). 

Os conteúdos das lições em “FluentU” são construídos de forma irregular, o áudio do 

conteúdo principal em certas partes não corresponde à mensagem visual. Outro fator negativo é 

a voz robótica das lições, causando má pronuncia e gerando incorretamente a informação. 

 

3.1.3. Princípio da modalidade 
 

Em certas lições, a narração por áudio pode ser preferível ao uso de textos escritos para 

melhor esclarecer a resolução de um problema. Como foi explicado, os idiomas estrangeiros 

requerem um recurso visual para apresentar o texto, a frase ou a palavra em questão e um recurso 

auditivo para explicar como esta deve ser pronunciada. 

Em alguns casos a relação pictórica-áudio das imagens em movimento de “FluentU” é 

bastante sincronizada. Contudo, noutras lições, o uso de uma voz robotizada e a falta de 

coordenação do som com as imagens causa distúrbios na aprendizagem. O conteúdo escrito 

guarda palavras chave e traduções necessárias para a lição, enquanto que o áudio engloba os 

restantes elementos da aula. 

Segundo os “reviews” não há relatos da existência de vídeos educacionais em “Tae Kim´s”. 

Conclui-se então que “Tae Kim´s” não apoia muito a norma, desenvolvendo o seu conteúdo 

principal apenas no formato de escrita. Sendo construído de tal forma, os usuários deverão ter 

uma aprendizagem já adquirida sobre as pronúncias. 

A fonética é um fator essencial para a aprendizagem de línguas estrangeiras, a existência de 

um método que permita tal ação é indispensável numa aplicação de E-Learning sobre idiomas 

estrangeiros. “InfiniteJapanese”, “LearnLanguage”, “KawaiiNihonGo” e “JA Sensei” dispõem de 

um ícone perto do desafio em questão em que, ao clicar no mesmo, o áudio é activado.  

“ImiWa” não contém narração por áudio. Sendo um dicionário esta opção é descartável e 

bem aceite por parte dos utilizadores, podendo inferir que quem usa um dicionário reconhece à 

partida a pronúncia da palavra. No entanto, a presença de tal opção seria uma mais valia nas 

palavras mais complexas. 

 

3.1.4. Princípio da redundância 
 

O uso de texto escrito e explicação áudio sobre o mesmo elemento causa desordens em 

ambos os canais de processamento, com exceções, cabendo então aos criadores saberem quando 

devem ou não aplicar. 
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Na aprendizagem do japonês esta regra é muito limitada, tendo em conta que a pronúncia e 

a escrita estão dependentes uma da outra. 

“InfiniteJapanese”, “LearnLanguage”, “KawaiiNihonGo” e “JA Sensei” tal como referido 

anteriormente, possuem características (botões/opções) que permitem ao utilizador ouvir a 

fonética da palavra ou frase, o que é um fator essencial no estudo da língua.  

O dicionário virtual “ImiWa” contém apenas características visuais, por isso, é muito 

improvável que esta norma se aplique. 

“Tae Kim´s”, comparando com todas as outras aplicações desta avaliação, é a que mais se 

assemelha ao ensino tradicional. Após a revisão das opiniões dos utilizadores sobre a parte 

audiovisual concluiu-se que, por não existirem comentários negativos, a transição entre a visão e 

a audição respeita a norma da redundância.  

Em último lugar, os problemas da voz robótica e a falta de sincronização entre o áudio e o 

conteúdo visual do “software” “FluentU” atrasam a aprendizagem. Os utilizadores não divulgam 

o seu desagrado em todas as aulas disponíveis, assumindo-se que este problema não se verifica 

sempre.  

 

3.1.5. Princípio da coerência 
 

Existem vários métodos para se chegar à resposta de um problema e, tal como se vai ver 

nesta análise comparativa, todas as aplicações mostram os seus próprios métodos de 

aprendizagem. Ao aplicar todos os métodos possíveis na mesma pergunta, a aprendizagem será 

dificultada, sendo preferível optar apenas pelos estritamente necessários.  

A aplicação de vocabulário virtual “ImiWa”, apesar de apresentar os conteúdos separados 

para as diferentes traduções, foi criticado devido à densidade de informação que devolve. Uma 

das secções dos comentários refere que existe uma quantidade imensa de conteúdo escrito na 

mesma página, o que para alguns utilizadores causa distúrbios sobre a capacidade visual. 

“InfiniteJapanese” usa um estilo de lições que interliga imagens com as respetivas soluções. 

As aulas são divididas por categorias e o usuário é livre de seguir o rumo que pretender. Por fim, 

para testar os conhecimentos adquiridos, problemas de escolha múltipla são apresentados. A 

quantidade visual de elementos não é excessiva, sendo que a secção das perguntas é pouco 

desafiante devido à baixa quantidade de escolhas. 

“LearnJapanese” é mais dedicada à atividade turística dividindo-se em vários segmentos 

(tempo atmosférico, números, romance, saúde…). A interface aparenta não ser problemática para 

os utilizadores, ficando apenas em falta a existência de exercícios práticos. 

“KawaiiNihonGo” é semelhante a “InfiniteJapanese” na parte ilustrativa que se verifica 

como o elemento mais impactante da aplicação. Os jogos didáticos não apresentam comentários 

sobre a quantidade de elementos constituintes, quer seja em demasia ou em minoria.  

A quantidade de anúncios do “software” “KawaiiNihonGo” não interfere na aprendizagem 

como em “FluentU”. Nesta última aplicação, uma grande parte dos comentários negativos refere 

que por existir uma imensa quantidade de anúncios que aparecem a meio da lição, estes 

sobrepõem-se aos elementos visuais, o que para além de prejudicar a lição prejudica a “FluentU”. 
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As aulas virtuais de “Tae Kim´s” e “JA Sensei” não apresentam nenhum elemento visual ou 

verbal em excesso, os comentários que poderão realçar tal aspeto são nulos ou no máximo 

insignificantes em termos de quantidade. Ambas aplicações apresentam comentários referentes à 

sua boa organização de aulas virtuais assim como o restante conteúdo externo, nomeadamente no 

que respeita à divisão de tópicos e à navigabilidade entre os mesmos. 

 

3.1.6. Princípio da personalização 
 

Esta norma dita uma abordagem informal que é mais benéfica para aprendizagem. Para além 

disto, é também valorizado o facto de esta ser bastante interativa com o utilizador. 

A nível geral, os “reviews” não dão atenção ao tipo de escrita, quer seja formal ou informal. 

Contudo, a forma como as lições são dadas em “KawaiiNihonGo” é bem recebida pelos seus 

usuários. Uma das formas de motivar os alunos que esta aplicação utiliza é através da narração de 

uma história por diferentes capítulos. “KawaiiNihonGo” usa esse método em que a mascote conta 

as suas histórias durante o decorrer do jogo educativo. 

Nas restantes aplicações, o estilo não é referido, ou se é, as quantidades de comentários sobre 

tal aspeto são praticamente inexistentes. 

“JA Sensei” e “Tae Kim´s” apresenta lições redigidas de forma simples e eficaz. Estas são 

previamente etiquetadas e escritas de forma direta. São exibidos exemplos práticos e uma 

introdução aos problemas antes do início do mesmo.  

“InfiniteJapanese” e “LearnJapanese” possuem um estilo idêntico ao apresentado por “JA 

Sensei” e “Tae Kim´s”, diferenciando-se pela presença de recursos pictóricos em vez de escrita 

na identificação dos temas de cada lição. “LearnJapanese” ensina diversas expressões 

características de diversos tópicos, já “InfiniteJapanese” foca-se mais no vocabulário específico. 

Todo o conteúdo pedagógico de “FluentU” é exibido por vídeos cuja linguagem poderá ser 

formal ou informal, dependendo do que se está a ensinar.  

“ImiWa”, devido ao facto de ser um dicionário, não necessita de criar uma ligação “aluno 

professor”, o que minimiza a ação desta norma sobre a aplicação. 

 

3.1.7. Princípio da segmentação 
 

Para ser possível aprender a língua japonesa, assim como os outros idiomas estrangeiros, é 

necessário receber toda a informação essencial repartida em frações lógicas.  

“InfiniteJapanese” divide toda a informação em blocos retangulares de texto, em que ao 

clicar nestes, os utilizadores são direcionados para os conteúdos desse mesmo bloco. Um bloco 

sobre animais irá consistir em lições sobre a tradução de uma variedade de seres vivos de 

diferentes espécies do inglês para japonês.  

“LearnLanguage” contém conjuntos de botões retangulares também logicamente separados. 

As expressões ditas em diversos cenários são previamente guardadas numa caixa de texto 

juntamente com uma imagem que as simboliza. Frases relacionadas com refeições, por exemplo, 
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contêm uma imagem que as representa. Dentro dessa caixa irão ser ensinadas ao aluno variadas 

expressões em japonês relacionadas com o tópico da alimentação. 

Os botões contidos nas aulas virtuais das aplicações “JA Sensei” e “Tae Kim´s” são 

identificados com o nome da lição e tema. Em “Tae Kim´s”, os mesmos dão acesso às lições que 

são apresentadas de forma ascendente (Lesson 1, Lesson 2, …, Lesson n) juntamente com o/s 

problema/s das aulas e intervalos para rever a matéria até aquele momento. “JA Sensei” não 

apresenta o mesmo tipo de formato de lições, optando antes por identificar qual o nível do exame 

oficial (N5, N4, …, N1) em que o tema se insere. 

Uma parte dos vídeos do ““YouTube”” do aplicativo “FluentU” são apresentados sem uma 

sequência lógica, o que não acontece em “JA Sensei” ou “Tae Kim´s”. Apesar deste formato, a 

aprendizagem não é dificultada. Para alguns dos utilizadores a aplicação é considerada muito útil 

para iniciantes. 

“ImiWa” organiza as palavras armazenadas pelo número de traços, as várias traduções nos 

idiomas disponíveis e junções com outras palavras/kanji. 

 

3.1.8. Princípio da aprendizagem prévia 
 

Um método importante para lecionar certas lições aos alunos é através de informação já 

processada. Usualmente começa-se pela leitura e pronúncia dos alfabetos o que acontece em todas 

menos “ImiWa”. 

“FluentU”, no final de cada lição, fornece informações importantes para o capítulo seguinte, 

caso os utilizadores sigam uma ordem lógica das lições apresentadas.  

“InfiniteJapanese”, à exceção de ensinar o alfabeto que é necessário para entender os 

conteúdos, não contém nenhuma dependência entre as lições. Isto acontece não por ser uma 

aplicação exclusivamente de vocabulário, mas porque os jogos didáticos são independentes, isto 

é, o conteúdo de um tema como “Animais” não interfere com desafios do tópico “Fruta”. 

A aplicação “JA Sensei” permite aos utilizadores guardarem todo o tipo de informação 

(vocabulário, funções gramaticais, escrita em alfabetos japoneses, entre outros) em pastas. A 

informação processada a longo prazo irá ser necessária à medida que se vai progredindo para 

lições mais avançadas. 

“Tae Kim´s”, tal como no parágrafo sobre a aplicação “JA Sensei”, fornece aos utilizadores 

informação que poderá e irá ser necessária nas lições mais avançadas, não havendo nenhum 

método virtual que permita guardar dados sobre determinados assuntos.  

“LearnJapanese”, tal como “InfiniteJapanese”, não tem lições dependentes de outras com 

exceção da aprendizagem do alfabeto. A tradução de cada frase não contém nenhuma explicação, 

completa ou palavra a palavra. Além disso, apresenta apenas uma solução possível aos problemas 

mesmo nos casos em que existem várias, o que causa um descontentamento nos seus usuários. 

“KawaiiNihonGo” gere a aprendizagem em lições por ordem crescente sob a forma de jogos 

didáticos, nos quais o “Jogador” terá de completar vários níveis para adquirir novos 

conhecimentos sobre a língua japonesa.  
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“ImiWa” serve como auxílio, por isso, esta norma não é aplicada diretamente. O aluno terá 

de se basear noutra aplicação para aprender o alfabeto, só depois terá mais facilidade para usar o 

dicionário virtual. 

 

3.1.9. Outros fatores 
 

A existência de fatores negativos não educativos pode afetar as opiniões dos utilizadores 

perante a aplicação em uso. 

Em “FluentU”, uma boa parte das análises é sobre os termos e condições da aplicação. 

Permite 15 dias grátis após inserir um cartão de crédito/débito, algo que prejudica os usuários. 

Outra razão, ainda relacionada com este tema, são os problemas na anulação do cartão antes do 

15ª dia. 

A normalidade de anúncios que fazem “pop-up” na aplicação “LearnJapanese” é 

considerada excessiva, causando distração e mau aproveitamento da memória do aluno. 

“InfiniteJapanese” e “KawaiiNihonGo” também contêm anúncios, mas que surgem em momentos 

que não afetam o estudo. Não é referido pelos utilizadores os momentos e a zona do ecrã em que 

estes aparecem, contudo as “reviews” face a este elemento são positivas. 

É necessário que a motivação dos utilizadores não desapareça ou pelo menos se mantenha. 

Como foi referido nesta dissertação, os alunos começam com uma motivação elevada. 

“KawaiiNihonGo”, através de uma personagem fictícia, cria uma ligação com os seus utilizadores 

a partir de uma narrativa inserida nas lições. Este método, utilizado pela aplicação na 

aprendizagem da língua japonesa, foi considerado um fator de sucesso no que toca à criação de 

uma caminhada pedagógica mais apelativa e efetiva. 

 

 

3.2 Conclusão após análise comparativa 
 

A primeira conclusão retirada é sobre a extrema importância da criação de lições para o 

ensino dos alfabetos, sendo esta a base para a aprendizagem do japonês. Na disciplina “Conteúdos 

de E-Learning”, no Mestrado em Multimédia na FEUP, como trabalho final foi criado um curso 

de japonês para principiantes que contém todo o material necessário. Este curso é acessível através 

de um link inserido no esboço/aplicação final desenvolvida. 

Toda as leituras/aulas têm de estar identificadas e separadas por secções lógicas, como por 

exemplo, nível do exame oficial, verbos, vocabulário, funcionamento da língua, entre outros. 

O conteúdo da lição deverá incluir somente a informação necessária, ou seja, o problema, 

exemplo/s prático/s da resolução, métodos que sejam eficazes no processamento da informação e 

exercícios no final de cada lição ou conjunto de lições.  

As lições devem trabalhar ambos canais de processamento, auditivo e verbal com pictórico 

e visual. Um possível método demonstrativo poderá passar pela implementação de áudio nas 
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partes essenciais, nomeadamente em lições em que exista um domínio visual. Podendo também 

acontecer o oposto. 

Algumas pessoas preferem aprender japonês apenas para fins turísticos, ou seja, conseguir 

expressar-se de forma simples e eficaz a fim de facilitar as suas viagens a esse país. Alguns alunos 

optam por usar diferentes aplicações dependendo do seu objetivo (gramática, vocabulário, entre 

outros), aliviando a carga de informação. 

O esquema desenhado simplifica o processo de retenção da informação relativa à resolução 

de um problema, pode ser adaptado a diferentes secções, como por exemplo vocabulário. No 

entanto, é insignificante simultaneamente, visto que se pode alcançar o mesmo resultado através 

de uma forma direta, ignorando fases do esquema que ajudam na resolução do mesmo. 

As línguas estrangeiras no ensino virtual são abordadas de forma diferente, isto é, existe uma 

maior liberdade na criação de aulas. Ao contrário de outras áreas em que é necessária uma 

aprendizagem crescente e complexa na matéria, o professor de língua nipónica pode optar por 

lições que só estão dependentes da leitura de alfabetos, expressões ou outros tópicos.  
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4.  Fases de desenvolvimento do 

protótipo da interface sobre 

japonês 
 

As fases que englobaram o processo para o desenvolvimento do protótipo da interface sobre 

a língua japonesa foram as seguintes: 

- Na primeira fase, foi realizada uma análise por meio de questionários, que serviu para 

apoiar as conclusões da dissertação até ao momento; 

- A segunda fase caracteriza o design da interface. Usando o “software” AdobeXD para uma 

primeira fase experimental, somente contendo informações visuais, conexões de páginas e 

algumas aulas demonstrativas. Após ter sido criada, foi testada por um número de utilizadores, 

possibilitando a recolha de “feedback”. 

- Na terceira fase, depois do debate com os utilizadores, recorreu-se novamente ao AbodeXD 

para aperfeiçoar as informações visuais. Adicionou-se novos elementos, quer visuais quer verbais, 

seguido de um novo teste com os mesmos usuários da segunda fase. 

- Na quarta e última fase, foi testada a interface a funcionar em “HTML” para poder ver 

como o protótipo reage num campo diferente. Após correção de vários problemas, o esboço da 

aplicação foi copiado para um dispositivo móvel. 

 

 

4.1 Primeira fase – Questionário para validação de argumentos 
 

A razão que levou à criação deste questionário foi a necessidade de validação das conclusões 

adquiridas até ao momento, principalmente na análise comprativa de aplicações virtuais sobre a 

língua japonesa. 

Outro fator que levou a esta decisão foi para cobrir algo que ainda não tinhas sido transcrito 

ou caso tenha sido, não foi possível detetar. 

Foi usado o “Google Forms” para a formação do questionário e 31 utilizadores para 

responder ao mesmo, alguns com experiência neste idioma e outros com motivação para aprendê-

la. O inquérito está na língua inglesa devido a pouco menos de metade não estar a par da língua 

portuguesa.  
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Figura 30 - Questionário desenvolvido através do Google Forms 

 

Depois de entregar o questionário aos utilizadores e anotar as respostas dos mesmos, os 

resultados que se obtiveram foram os seguintes: 
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Tabela 8 - Tabela – Resultados da primeiro questão 

Como é demonstrado na Tabela 8, a maioria dos utilizadores têm interesse no idioma por 

influência das animações japonesas (Anime), banda desenhada (Manga), jogos e romances 

literários (Light Novels), sendo que uma pequena parte estuda por razões profissionais ou por 

curiosidade. 

As respostas da primeira pergunta demonstram que o uso de uma mascote em 

“KawaiiNiHongo” foi recebida com enorme agrado por realçar tal parte da cultura. Algumas 

aplicações também utilizam imagens japonesas para caraterizar tópicos. Tal como a mascote, este 

aspeto foi recebido com positividade, sendo justificado através da primeira pergunta. 

 
Tabela 9 - Tabela – Resultados da segunda questão 
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Tabela 10 - Tabela – Resultados da terceira questão 

A informação obtida nas Tabela 9 e Tabela 10 mostram que os locais de estudo são variados, 

sendo que 1 em cada 31 pessoas prefere não praticar a língua nipónica em casa. Os restantes sítios 

são também uma opção de local de estudo, porém com limitações de horário adjacentes, 

nomeadamente no caso das bibliotecas e “shoppings”. 

Os utilizadores preferem usar as tardes e noites para exercitar a língua nipónica. As repostas 

associadas à preferência do estudo durante o período da noite estarão provavelmente ligadas ao 

estudo em casa, visto que a maioria dos outros locais tem um horário mais limitante. 

Este aspeto demonstra uma possível criação de duas cores dominantes nas aplicações, sendo 

uma mais clara para o dia e preta para a noite. Um pequeno número de utilizadores no capítulo da 

análise comparativa relata uma possível introdução de tintas para uso diurno e outra para uso 

noturno. Este aspeto foi muito pouco falado, acreditando-se que apesar de ser um bom atributo 

nas aplicações de E-Learning em ELE, não irá trazer grandes vantagens. 

 
Tabela 11 - Tabela – Resultados da quarta questão 
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Apesar de ser necessário aprender os alfabetos para poder evoluir na aprendizagem de forma 

estruturada, ninguém ou um número muito perto do zero tem gosto em aprender este tema. Tendo 

tal percentagem em consideração, torna-se crucial o trabalho professor-aluno a nível de 

motivação.  

Esta questão pode ser importante na decisão sobre que tipo de informação deve estar ou não 

disponível na aplicação ou interface a ser desenvolvida.  

 
Tabela 12 - Tabela – Resultados da quinta e sexta questão 

O resultado da Tabela 12 vem apoiar o princípio que dita um melhor ensino através de um 

estilo personalizado. As aplicações demonstram que o usos de jogos, entre outros elementos 

atrativos, originam boas reações a nível geral, apesar que numa delas o uso excessivo de fontes 

visuais infantis teve comentários negativos por parte de alguns utilizadores. 

O fator principal que levou à construção da pergunta 6 desta tabela foi o facto do áudio 

masculino numa das aplicações analisadas ter sido considerado um pouco anómala. Nas outras 

aplicações que contêm áudio a locutora é feminina e, nessas caixas de comentários, não existe 

nenhum comentário sobre a preferência ou não de uma voz masculina.  
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Tabela 13 - Tabela – Resultados da sétima questão 

Diariamente, as pessoas estudam no mínimo uma ou duas horas. Em raras ocasiões podem 

chegam a três horas por dia.  

A Tabela 13 apoia que as aulas deverão estar segmentadas e identificadas para uma melhor 

aprendizagem, defendendo o princípio da segmentação. Se as tarefas estiverem identificadas e 

separadas visualmente, os usuários podem selecionar a/s que pretenderem e usar essa hora de uma 

forma mais produtiva.  

 
Tabela 14 - Tabela – Resultados da oitava questão 

Apesar dos dados recebidos nesta última questão, acredita-se que seria necessário mais 

sujeitos para chegar a uma conclusão concreta, visto que os dados são muito variados. Pela tabela 

acima, pode-se ver que em cada três alunos um deles usa somente livros para estudar o idioma, 

enquanto os restantes indivíduos optam por dispositivos móveis. 

A quantidade de votos na opção “Books” da Tabela 14, não é muito significativa para se 

poder discutir sobre as preferências dos indivíduos a nível global. No entanto, é possível 
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testemunhar o uso de pelo menos dois meios de transmissão virtual. Usando talvez um iPad para 

praticar o idioma com auxílio de uma aplicação para pesquisar traduções de palavras ou investigar 

um determinado problema mais a fundo. 

 

 

4.2 Segunda fase – Design da interface e testes de usabilidade 
 

Tal como foi referido, um dos aspetos que leva as pessoas a estudar ou pelo menos ter 

interesse na língua japonesa é a componente virtual da sua cultura. “KawaiiNihonGo” e o 

questionário realizado comprovaram tal afirmação. Por isso, o primeiro passo passou pela criação 

de uma mascote que para além de servir como imagem da interface, ajudará os utilizadores no 

seu caminho pedagógico. 

Figura 31 - LineArt e colorização 

 

“Benyou-Chan” é o nome selecionado para a menina acima desenhada. Poderia ser do 

género oposto, mas de acordo com os dados recebidos da Tabela 12 do questionário em conjunto 

com alguns comentários sobre uma voz masculina, esta seria a escolha mais acertada. 

As aulas iriam narrar uma história para tornar o percurso pedagógico mais cativante, sem 

obrigar os utilizadores a seguirem um caminho rígido e fixo. Contudo, não foi possível a 

implementação da narrativa.  

Como se sabe, o primeiro contacto é sempre importante, tendo de haver uma organização do 

conteúdo visual para que este esteja devidamente identificado e facilite a navegabilidade. O 

conteúdo deste protótipo seria somente sobre funções linguísticas, mas após realizados alguns 

testes por parte dos utilizadores, foi considerado insuficiente a nível de conteúdo.  

Retiraram-se imagens da Internet que retratavam o aspeto da cultura japonesa já referido, 

com o objetivo de definir a “Home Page” e uma outra página que faz a ligação com a página 

principal, como se pode ver na Figura 32. 
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Figura 32 - Página principal e página ligada ao “JLPT” 

Desenhou-se a aplicação tendo por base a visualização da mesma através de um iPad, sendo 

esta compatível com telemóveis. O tema da aplicação seria exclusivamente funções linguísticas 

de acordo com o seu nível de testes de proficiência ou JLPT.  

O conteúdo não pedagógico foi selecionado de acordo com o outro lado da cultura japonesa 

que é adorada por muitos, tais como animação e banda desenhada japonesa, jogos de vídeo, flores 

de cerejeira, comidas tradicionais, templos, entre outros. A escolha desses elementos tem como 

objetivo não focar a atenção dos usuários nelas, mas sim tornar a interface mais vívida. 

“Beginner course” redireciona para uma página Web contendo um curso de japonês para 

iniciantes desenvolvido na disciplina de “Contextos de E-Learning”. O curso de E-Learning 

contém toda a informação necessária para desenvolver carga generativa relativa a todos os 

princípios básicos do idioma japonês. Caso o aluno seja principiante, é totalmente recomendável 

começar por esse curso. Só depois dessa aprendizagem prévia é possível perceber o conteúdo da 

“Benkyou-Chan”. 
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Figura 33 - Curso de E-Learning para iniciantes do ensino ao japonês 

Visto que existem tarefas mais complexas do que outras, foi desenvolvido um método para 

distingui-las através de expressões faciais da mascote. Ao selecionar a caixa “About”, é 

apresentado ao utilizador toda a informação necessária, sendo uma destas indicações as 

expressões mencionadas que representam o grau de dificuldade de cada lição. 

As expressões faciais são divididas em três possíveis opções. Uma delas simboliza as 

resoluções de problemas mais fáceis, nos níveis intermédios surge uma cara entusiasmada perante 

a situação e por fim um rosto aflito que traduz a alta dificuldade do problema. Todas estas 

expressões são demonstradas na Figura 34. Estes três elementos faciais acompanhados por 

recursos escritos servem para ajudar os utilizadores a estarem cientes das aulas disponíveis, sem 

interferir de alguma forma negativamente no pensamento deles. 
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Figura 34 - Expressões faciais da esquerda para a direita: Fácil, Médio e Difícil (LineArt e colorização) 

Figura 35 - Página “About” e página após selecionar a pasta N5 do conteúdo principal 
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A construção de cada lição é a mesma, só difere na quantidade de exemplos práticos. Como 

foi exemplificado através da Figura 10, as lições foram desenhadas pelo mesmo meio, com a falta 

do elemento pictórico. 

Começa-se pela amostra do problema, seguida da solução final (tradução). Exemplo/s 

pratico/s são fornecidos para esclarecerem o seu funcionamento sobre o idioma antes de mostrar 

as regras da função linguística a ser estudada. Finaliza-se com um puzzle para testar as 

capacidades do utilizador sobre o tema em questão. 

Figura 36 - Exemplos das tarefas virtuais – Fácil, médio e difícil (Esquerda para a direita 

Depois de finalizar a interface numa primeira tentativa, foi entregue um ficheiro virtual a 4 

indivíduos que ajudaram na estrutura do design de forma crítica, através de uma plataforma usada 

para dialogar. Ao primeiro contacto a nível geral, o desenho foi considerado aceitável apesar de 

reconhecer a falta de determinados elementos. 

A página inicial esteticamente está apelativa. No caso de haver mudança de elementos seria 

somente nas caixas de texto, nomeadamente a “JLPT”. A página anterior às lições também foi 

positivamente criticada, sem necessidade de sofrer modificações. 

O conteúdo disposto é reduzido em comparação a outras aplicações mais utilizadas para o 

ensino japonês. Com exceção do curso para iniciantes, não existe nenhuma fonte auditiva, 

somente recursos visuais e pictóricos, ou seja, não trabalha ambos canais de processamento. 

O aspeto das aulas, apesar de ter sido recebido com entusiasmo, necessitava de uma imagem 

que pudesse ligar a mascote às aulas, pois da forma como se encontra, as lições parecem não ter 

ligação a estrutura da interface. No mesmo contexto, as tarefas identificadas por “Fácil” sofreram 

críticas em relação à falta de exemplos explicativos e à necessidade de usar linhas para ligar as 

palavras japonesas às suas traduções no idioma inglês. Por fim, as palavras chaves deviam ser 

distinguidas dos restantes elementos escritos. 

Todos os utilizadores chegaram à conclusão de que a navegabilidade e usabilidade nesta fase 

não demonstram nenhum atributo que possa vir a prejudicar os usuários. 
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 A reação sobre o desenho da mascote foi o primeiro elemento visual a ser notado, as cores 

e a personalidade transcrita por parte dela ligando as restantes pinturas foi aceite. Um dos 

indivíduos propôs colocá-la também dentro das aulas de forma a ficar mais apelativa, mas foi 

rejeitada após discussão, sendo considerada como carga desnecessária para a aprendizagem. 

A existência dos identificadores de lições (fácil, médio, difícil) foi considerado descartável, 

apesar de ser inovador ter a “Benkyou-Chan” a caracterizá-las. O problema assinalado foi o uso 

em demasia dos “cartoons” que transforma o ambiente infantil. Se a aplicação fosse pedagógica 

via jogos, a conclusão sobre tal aspeto seria diferente. 

 

 

4.3 Terceira fase – Design da interface e testes de usabilidade 
 

Na terceira fase foi remodelada a interface após os testes de usabilidade feitos na fase 

anterior. 

A primeira ação a ser executada foi a retirada das expressões faciais na página referente ao 

JLPT, assim como a metodologia de classificação das lições. Devido à falta de conteúdo 

pedagógico, foram adicionadas novas aulas sobre terminologia e expressões do ensino japonês, 

demonstrado na Figura 38. Com essa mudança, a “Home Page”, Figura 37,  foi das primeiras a 

sofrer uma pequena alteração, seguida pela página que permite o acesso a todos os conteúdos da 

aprendizagem fornecidos pelo protótipo. 

Figura 37 - “Home Page” antes e depois da primeira análise colaborativa 
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Figura 38 - “Main Contents Page” antes e depois da primeira análise colaborativa 

Os novos temas pedagógicos, nomeadamente “Expressions” e “Vocabulary” foram 

estruturadas de forma similar, só diferenciando na informação transcrita. 

Selecionando “Vocabulary”, o usuário é transportado para uma página contendo variados 

elementos que dão acesso aos conteúdos terminológicos. Apesar de existirem alguns exemplos, 

somente um deles é operacional servindo como elemento de teste para todos os outros (Números). 

Figura 39 - Página sobre vocabulário e exemplo prático “Numbers” 
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O mesmo acontece na Figura 40, mas diferenciando na informação visual devido à 

necessidade organizacional. Contém vários argumentos, mas apenas um é funcional, as falas 

simples. 

Figura 40 - Página sobre expressões e exemplo prático “Simple” 

 

As matérias oficiais para os testes de proficiência (JLPT) não sofrem alteração, mas é 

mostrado uma apresentação prévia de cada aula através de uma imagem decorativa que transmite 

o conteúdo dessa aula escolhida. Como já foi referido, o sistema qualificativo de lições é 

inexistente, por isso, as expressões da mascote desaparecem juntamente, posicionando-se agora 

nas demonstrações preliminares de cada lição sobre os recursos pictóricos. 

As lições que antes eram consideradas “fácil”, “médio” ou “difícil” perdem esse estatuto 

apesar de conter os mesmos elementos e a navegação para chegar ao destino pretendido ser a 

mesma. 

As novas páginas abaixo indicadas pela Figura 41 apresentam aos utilizadores informações 

preliminares, juntamente com um recurso auditivo sobre o problema implementado num 

segmento prático. As palavras chaves foram coloridas com vermelho, simbolizando o tema da 

lição e cativando a atenção do aluno para dinamizar a carga essencial e gerar um melhor processo 

generativo. 
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Figura 41 - JLPT - exemplos pictóricos prévios das aulas 
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Outra página alterada é a que permite o acesso às aulas sobre os testes oficiais, trocando a 

cor rosa pela cor azul clara que é a cor dominante dos “Wireframes”, representada pela Figura 42. 

Quando se fazia mudanças na aplicação, deparou-se que a cor do background se destacava mais 

do que os restantes elementos por ser mais chamativa, o azul claro parece reduzir tal qualidade 

em comparação ao rosa. Apesar de não ser referido nas conclusões da fase anterior, acredita-se 

que a coloração principal não se deve mudar, podendo aumentar a carga supérflua, mesmo tendo 

uma baixa probabilidade. 

Figura 42 - Página “N5” após aceder ao “JLPT” antes e depois 

 

Como já se tinha referido, o sistema de classificações foi removido, sendo possível 

testemunhar tal mudança através da imagem acima.  

Depois de refazer a aplicação, foi mais uma vez entregue em forma de documento aos 

mesmo utilizadores que a testaram na fase anterior.  

Globalmente em comparação com os primeiros testes, esta fase sofreu umas críticas bastante 

mais positivas. Em primeiro foi a referência aos novos conteúdos pedagógicos, vocabulário e 
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expressões. A quantidade de informação imposta dentro da secção de vocabulário “Numbers” que 

serviu como exemplo experimental foi aceite por todos os utilizadores, sendo discutida a possível 

inserção do “Romaji” (Escrita romana). No entanto, devido ao imenso conteúdo visual que iria 

impor nos usuários juntamente com as limitações que causaria na carga generativa, bloqueava a 

aprendizagem do alfabeto japonês através de métodos que podem ser considerados como fracos 

naquele nível de experiência. 

A seção das expressões foi melhor acolhida em relação ao vocabulário, devido à existência 

enorme de aplicações somente dedicadas ao mesmo. A razão para a redução de informação em 

comparação com a parte vocabular foi apoiada, validando que por ser mais complexo as aulas de 

“Expressions” deveriam conter menos informação visual em cada página de cada aula. 

A inserção de uma apresentação prévia sobre cada aula escolhida foi também declarada 

como aceitável, não pela metodologia mas pela qualidade dos exemplos demonstrativos, dizendo 

que “Podiam estar melhor desenhados apesar de explicar o problema”. Contudo, não houve 

necessidade de modificá-los. 

Foi mais uma vez testada a navegabilidade pelos utilizadores, tal como na fase anterior. O 

resultado não se alterou, significando que contém uma boa usabilidade e navegação entre páginas. 

Os recursos auditivos implementados nas pré-lições por partes dos testadores não causaram 

nenhum problema, acrescentando que a fonética da fala está esplêndida e que conecta bem com 

o conteúdo visual e pictórico. Por motivos de investigação, foi perguntando quando se avaliava o 

áudio as preferências sobre o género (sexo) do áudio. Sobre a língua japonesa, todos os testadores 

devido à calma, a adaptação desde o início da aprendizagem assim como outros motivos simples, 

preferem uma voz feminina à masculina. 

O último elemento escrito nesta análise dos utilizadores, mas falada nos primeiros 

momentos, foi a redução das bordas quer no título, quer nas caixas de informações. Tal aspeto 

não tinha sido reparado pelo desenhador, sendo notada nesta face. As conclusões do antes e depois 

ditaram que o título da aplicação sem bordas deve ficar como está, ou seja, sem elas. Já as caixas, 

foi indiferente terem rodeios ou não. 

Em suma, esta nova fase foi terminada com sucesso, apesar de pequenos detalhes como as 

qualidades das imagens demonstrativas. As implementações dos recursos auditivos foram 

abordadas com positividade, assim como a colorização das palavras chaves de cada aula. O 

conteúdo das lições consegue de certa forma conectar a mascote à aplicação, apesar de poder ser 

melhorada a narrativa, ou seja, através de uma história conectada pelas aulas, mas assim iria 

obrigar os utilizadores a seguir um certo rumo, roubando a liberdade de escolha dos mesmos. 

 

 

4.4 Quarta fase - Interface de um “software” para “HTML” e ligação ao 

curso de japonês para iniciantes. 
 

Depois de analisar a interface pela segunda e última vez, com a ajuda do plugin “Web 

Export”, extraiu-se as páginas para “HTML”, sendo possível ver o esboço da aplicação sobre 

japonês num campo diferente e mais utilizado.  
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Figura 43 - Plugin “Web Export” em AdobeXD 

 

Após configurar a forma de extração das páginas como mostra a Figura 43, tal como no 

Abobe XD, o conteúdo extraído veio com praticamente todas as funcionalidades para o diretório 

que foi selecionado para guardar os ficheiros em “HTML”. 

Depois de abrir um dos ficheiros, foram testadas as ligações entre páginas através da WEB, 

deparando-se com um pequeno problema em relação ao ícone que dá acesso à navegabilidade. 

Com exceção do “Footer” da interface, as funções dos elementos escritos das caixas de texto são 

tratadas como inexistentes, sendo que as caixas atrás dos ícones tornam possível as ligações das 

páginas.  

Outro fator negativo encontrado, e mais crucial em comparação ao anterior, foi a 

demonstração dos assuntos sobre vocabulário e expressões, assim como as lições sobre os testes 

de proficiência. Apesar de no Abobe XD a informação nesses segmentos serem demonstradas 

corretamente em termos de posicionamento, em “HTML” o conteúdo visual escrito está 

posicionado de forma incorreta, como demonstra a Figura 44. 

Os recursos auditivos não foram exportados apesar de funcionarem corretamente no Abobe 

XD, concluindo-se que estão dependentes do “software” em si ou “Web Export” só permite a 

extração de conteúdo somente visual. 

Face a estes problemas encontrados, foi necessário voltar à origem e reemendar esses 

elementos de forma a que quando se extraem quer em código quer noutras formas, não ocorram 

tais anomalias. 
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Figura 44 – “Benkou-Chan” em HTML – Anomalias detetadas 

 

Apesar de este problema crucial, na origem do seu esboço foi encontrado o método para o 

corrigir. Como as imagens acima mostram, é possível notar que no vocabulário, nomeadamente 

“Numbers”, a leitura da esquerda mostra o bom posicionamento do Latim, isto depois de ser 

aplicado um procedimento no Adobe XD. 
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A razão de ocorrer tal irregularidade deve-se ao facto da caixa de texto em si. Em “Numbers” 

assim como “Simples” das expressões, foram usadas poucas caixas de texto para guardar toda a 

informação presente em blocos verticalmente. No Adobe XD, este fator não altera a interface ao 

correr com o programa. Contudo, usando o plugin “Web Export” para exportar em formato 

“HTML”, as caixas de texto tomam outro posicionamento devido à carga exigida de informação 

num só elemento.  

Para contrariar foi necessário dividir os blocos de texto em blocos individuais, cada um deles 

conservando uma parte de informação. 

Figura 45 - Método para remediar o mau posicionamento do esboço da aplicação 

 

A Figura 45 mostra uma pasta com o nome “Numbers” que contém todos os blocos de texto 

individuais, todos independentes. Quando a cor azul aparece significa que foi realizada a seleção 

de todo o texto escrito.  

Seguindo-se aos arranjos do posicionamento, a página foi exportada através do “Web 

Export” e, tal como se previa, os blocos de texto estavam colocados corretamente.  
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Figura 46 - HTML página “Numbers” posicionamento corrigido 

 

Como se pode ver na Figura 46, os posicionamentos dos alfabetos japoneses foram 

retificados. As restantes páginas identificadas pela Figura 47, que sofriam o mesmo problema, 

também foram corrigidas.  
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Figura 47 - Página em HTML antes do ajustamento (lado esquerdo) e depois 

Depois das restantes páginas serem corrigidas, tratou-se de agrupar tópicos de ligações com 

os seus retângulos de pontas onduladas. Em seguida, tentou-se implementar o áudio de várias 

maneiras quando aberto na WEB, mas sem sucesso. Chegou-se à conclusão de que através de 

“software” de programação como Android Studio ou Visual Studio Code é possível atingir essa 

meta.  

Para finalizar, a interface foi extraída para um telemóvel e um iPad via Adobe Creative 

Cloud e testou-se. Em ambos dispositivos não houve nenhum problema de funcionalidades nem 

de navegabilidade.  
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5. Discussão dos resultados 
 

 

5.1 Metodologias de validação 
 

Os resultados obtidos durante a realização deste projeto foram os esperados. 

No capítulo Revisão Bibliográfica, foi possível desenvolver exemplos práticos sobre o 

ensino de idiomas estrageiros, tendo como base métodos já testados por investigadores, 

conseguindo criar um esquema que melhore a aprendizagem no ELE. 

As abordagens utilizadas para a análise das capacidades e comportamentos dos instrutores e 

dos alunos foram bem-sucedidas, devido ao testemunho visível nos comentários dos vários 

utilizadores na seção da análise comparativa de aplicações sobre japonês. 

Ao aplicar os princípios da aprendizagem multimédia, foi possível obter uma melhor 

comparação sobre os vários elementos constituintes de cada ““software””, analisar os 

procedimentos de cada um e distinguir os pontos fortes dos fracos de acordo com as necessidades 

dos utilizadores. 

O questionário realizado serviu para fortalecer as conclusões que tinham sido adquiridas na 

análise entre aplicações sobre a língua japonesa e auxiliar na criação do esboço da aplicação de 

E-Learning sobre o mesmo idioma. 

O esboço da aplicação é o resultado obtido da análise entre aplicações, do questionário e do 

estudo das metodologias de aperfeiçoamento da aprendizagem. Com a ajuda de alguns 

utilizadores, foi possível criar um melhor design para a interface. A exportação da mesma para a 

Internet não teve grande sucesso, não tendo sido possível exportar todas as suas funcionalidades, 

nomeadamente o áudio implementado. 

 

 

5.2 Atividades realizadas 
 

Foi efetuada uma leitura das normas e dos métodos para aperfeiçoar a aprendizagem no 

ensino de idiomas estrangeiros no tempo estimulado, não interferindo na procura de artigos 

literários e na criação de exemplos práticos baseados nos procedimentos testados pelos 

investigadores. 

Outra atividade realizada consistiu na pesquisa sobre o papel dos instrutores e dos guionistas 

no ensino tradicional e virtual, ajudando a compreender as normas e recomendações impostas aos 

professores para que tentem satisfazer as necessidades de cada aluno. 

Foram efetuadas reflecções sobre a TCC no ELE em conjunto com o E-Learning, mostrando 

que é possível implementar novas formas de simplificar a aprendizagem, a nível pedagógico e 

mental (motivação). 



Técnicas de E-Learning para a língua japonesa 

86 

 

Foi realizado uma comparação entre as aplicações, cujo objetivo das mesmas é lecionar a 

língua japonesa, tendo em consideração as normas do ensino multimédia. Esta atividade exigiu 

um maior esforço mental, comparando com outras, devido à forma de como foi desenvolvida, 

desde a recolha de comentários, num valor superior a 50, até ao ponto onde não existisse novas 

informações a reter, a criação de uma tabela onde foram introduzidos os “reviews” mais 

significativos e uma análise das normas do ensino multimédia presentes nas aplicações. 

O questionário formulado foi entregue a várias pessoas, conseguindo recolher 31 respostas, 

sendo que as mesmas fortalecem os pontos de vista desta investigação. Contudo seria necessário 

recolher mais amostras, considerando a variedade de respostas que houveram em poucas 

perguntas, de forma a obter um resultado mais preciso. 

Na criação da interface, o design teve uma primeira fase em que foi entregue a 4 utilizadores 

que avaliaram o mesmo como um grupo, conseguindo obter um “feedback” mais preciso e coeso. 

Numa segunda fase foram acrescentados os elementos em falta que tinham sido apontados na fase 

anterior e submeteu-se novamente a uma intervenção, igual à anterior, para uma análise final. 

Nesta atividade ponderou-se inserir uma narrativa na interface, mas seria necessário impor aos 

utilizadores um caminho de estudo sequencial.  

Como última tarefa, decidiu-se testar a interface noutros campos, tendo auxílio de um plugin 

para conseguir extrair o trabalho para “HTML”. Previamente à tarefa, decidiu-se transformar a 

interface em código, através das ferramentas Visual Studio Code e Android Studio, para tentar 

aplicar funções não permitidas pelo Adobe XD, mas devido a problemas internos, como plugins 

ou a necessidade de alterar o sistema operativo, não foi possível. 

 

 

5.3 Resultados da análise 
 

A aprendizagem do japonês contém um nível elevado de complexidade, devido à introdução 

de novos alfabetos, podendo causar um maior esforço à MCP. Os métodos usados para o estudo 

do idioma trabalham os canais de processamento, permitindo uma melhor aquisição de 

conhecimentos.  

Os esquemas cognitivos guardam a informação necessária que possa ser transmitida e que 

possibilite a criação de novos esquemas. Os alunos/utilizadores baseiam se na carga essencial 

para produzir carga generativa. 

A maioria dos métodos estudados durante a realização deste projeto favorecem o canal visual 

e pictórico, sendo esta afirmação apoiada pela análise realizada sobre as aplicações.  

A comparação de aplicações de E-Learning para o ensino japonês apresenta uma diversidade 

de estruturas. A aprendizagem dos alfabetos básicos encontra-se disponível em todas as 

aplicações, havendo algumas exceções como dicionários virtuais e apps que somente 

proporcionam o ensino de “Kanji” (alfabeto de uma enorme complexidade).  

Os utilizadores ficam descontentes se as lições proporcionadas pelas aplicações forem pouco 

interessantes ou se estas são lecionadas de forma aleatória. Os “software”s que apresentam um 

simbolismo relacionado com a cultura japonesa têm uma maior tendência a serem usados.   
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Para os utilizadores que desejam aprender japonês, necessitam de estudar o alfabeto básico 

para poder progredir nas lições, sendo que o mesmo não se aplica aos utilizadores que pretendem 

conhecer o conteúdo turístico. Para haver uma melhor compreensão na resolução de problemas, 

foi identificado que seria mais eficaz a utilização de uma voz feminina para a explicação das 

soluções dos mesmos. 

 Através do questionário, ficou-se a saber que as horas de estudo de cada pessoa difere entre 

a tarde e a noite, com uma duração de duas horas ou menos por dia. A variedade de aplicações, 

usadas para a aprendizagem da língua, demonstra que alguns utilizadores preferem estudar a 

língua com auxílio de um dispositivo, de forma a conseguir alcançar a solução do problema. 

Na criação de um “software” que permita o estudo da língua japonesa, um aspeto a ter em 

consideração é a quantidade de informação, ou seja, os conteúdos necessários para a 

aprendizagem deste idioma são imensos, o que irá ocupar muito espaço na aplicação, sendo essa 

razão pela qual são desenvolvidas várias aplicações com finalidades diferentes. 

 

 

5.4 Discussão (á luz das hipóteses de investigação) 
 

Tal como Gopher e Braune referem, por vezes é necessário fazer questionários para poder 

perceber quais as opiniões dos utilizadores sobre um determinado “software”, sendo importante 

definir a melhor altura para os introduzir durante o uso do aplicativo. Tal como os questionários, 

os anúncios também são indispensáveis para que as aplicações possam existir. Numa das 

aplicações, os anúncios surgem de forma desordeira, causando dificuldades aos utilizadores. Já 

em outros “software”s, estas são exibidas fora da lição e numa quantidade aceitável.  

O professor Howard Gardner dita que o aluno contém várias inteligências que o ajudam no 

domínio de uma língua estrangeira. As aplicações demonstram exemplos que exercitam essas 

mesmas inteligências, através de “flashcards”, vídeos com resoluções de problemas, jogos 

didáticos, desafios que recorrem a imagens, entre outros. 

Alguns dos métodos desenvolvidos por Van Mierlo e outros investigadores, para melhorar 

o processamento generativo, foram implementados nas aplicações que foram analisadas. Entre 

estes métodos são de salientar os vários exemplos práticos sobre uma mesma palavra, expressões 

ou funcionamento da língua, divisão das questões mais complexas em pequenas etapas e 

exercícios de escolha multipla sobre traduções do contéudo aprendido nas aulas virtuais.  

As três cargas cognitivas descritas por Sweller estão presentes nas aplicações E-Learning 

sobre a língua japonesa. A carga essencial foca-se no conteúdo visual e/ou oral fundamental da 

tarefa que é demonstrada aos utilizadores virtualmente. A carga supérflua é a informação 

desnecessária transmitida para cada utilizador, tal como, cores, figuras e palavras. Por fim, a carga 

generativa remete para o processo da resolução do problema em questão, ou seja, para criação de 

esquemas cognitivos e automação da solução. 
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6. Conclusões e previsões 

futuras 
 

Este trabalho foca-se na aprendizagem da língua nipónica e nas mais valias que o E-Learning 

proporciona aos estudantes. Conclui-se que é possível aplicar métodos de aperfeiçoamento na 

aprendizagem de línguas estrangeiras. Foi também provado que existem outras formas de 

aperfeiçoar a aprendizagem e o processamento generativo, tal como, a criação de um ciclo que 

facilite ainda mais a resolução de um problema.   

As capacidades de cada aluno são únicas. Cada indivíduo tem a sua personalidade e forma 

singular de abordar uma tarefa, curso ou aplicação. O instrutor deve ter em mente as capacidades 

físicas e mentais dos alunos e a melhor forma de construir esquemas cognitivos, baseados em 

métodos que têm em consideração as singularidades dos respetivos estudantes. 

Uma aplicação ou curso de E-Learning sobre a aprendizagem da língua japonesa cria uma 

ligação mais forte com os utilizadores quando são inseridos elementos que simbolizam a cultura 

nipónica.  

O ELE tem mais soluções de problemas quando se compara a outras áreas de estudo como 

história, ciências ou matemática, como por exemplo, em traduções de frases. 

Conclui-se que, pelo menos na língua japonesa, os utilizadores usufruem de várias 

aplicações com diferentes finalidades desde um dicionário virtual, “software”s somente para 

terminologia, aplicações para funcionamento da língua, “software”s com melhor apetência para 

desenvolver a capacidade oral dos utilizadores e outros focados apenas no ensino de “Kanji” 

(alfabeto com um nível de complexidade altíssima).   

Tal como foi relatado, é possível aplicar novas metodologias para um melhor caminho 

pedagógico, testando novas ou modificando as já existentes. Seria de interesse continuar esta 

investigação criando ou aplicando outros métodos que diminuam a carga supérflua e amplifiquem 

o processamento generativo. 

A análise comparativa de acordo com os princípios multimédia poderia ser testada em outros 

idiomas, para uma possível comparação das estruturas e abordagens dessas aplicações com as que 

lecionam o japonês.  

Nesta investigação, foi desenhada uma interface com respetivas funcionalidades, áudios 

implementados, lições sobre o funcionamento da língua e repositórios contendo um exemplo de 

vocabulário e um de expressões. Em trabalhos futuros, poder-se-á transformar o esboço numa 

aplicação em tempo real, ou seja, inserir mais conteúdo, melhorar a estética do “software” e 

possivelmente aplicar uma narrativa (mesmo que de certa forma obrigue os utilizadores a 

seguirem um rumo das aulas).  
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