
Resumo 

 

Actualmente vive-se numa sociedade cada vez mais dinâmica onde as solicitações 

profissionais e ao longo da vida estão em constante mudança. Cada vez mais, é 

necessário saber como responder aos diversos desafios que são colocados 

diariamente, o que muitas vezes leva a mudanças drásticas nos comportamentos das 

pessoas. 

Para responder aos desafios da sociedade actual, o sistema educativo tem vindo, aos 

poucos, a desenvolver esforços para a inclusão das novas tecnologias na sala de aula. 

Contudo, a escola continua a dar mais ênfase às competências analíticas sobre as 

outras, nomeadamente, sobre as práticas e as criativas, o que, segundo especialistas 

contemporâneos da área da inteligência, não parece ser compatível com os novos 

padrões profissionais e de vida. Já não é uma questão de preferência, mas de 

necessidade, pensar que a educação deve ter como resultado o domínio das três 

competências acima referidas. 

Estas ideias são defendidas pelo psicólogo Robert Sternberg, criador, entre outras, da 

Teoria Triárquica da Inteligência (de Sucesso) humana. 

Esta dissertação sustenta-se nos princípios da teoria de R. Sternberg e numa 

componente mais tecnológica, nos Sistemas Hipermédia Adaptativos (SHAs). Com 

base nestas duas áreas do conhecimento, foi criado o modelo de ensino-aprendizagem 

ILEM (Intelligent Learning Environment Model), em contexto semi-presencial. Este 

modelo contempla uma parte presencial e uma parte on-line, cenários que se 

complementam em ambiente de sala de aula. Para a componente on-line do modelo, foi 

desenvolvida uma aplicação hipermédia adaptativa, a qual executa a adaptação ao 

aluno com base nas suas características de inteligência. No meio educacional, os SHAs 

podem contribuir para um ensino e aprendizagem mais personalizados desafiando, em 

certa medida, o paradigma “one-sizefits-all” (Brusilovsky, 2001). O objectivo principal do 

modelo ILEM é contribuir para a motivação de todos os alunos na aprendizagem de 

matérias curriculares. 



Por último, apresentam-se os resultados da avaliação da aplicação hipermédia 

adaptativa, os quais apontam para um equilíbrio maximizado de competências 

individuais o que está em consonância com os pressupostos teóricos. 
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Abstract 

 

In the present ever evolving society, people’s professional and personal lives have to 

deal with a wide range of dynamic demands. It is essential to know how to handle the 

various challenges we face everyday. Often this implies dramatic changes in people’s 

behaviour. 

In order to cope with the challenges of the present society, the educational system has 

gradually been developing measures to include the new technologies in the classroom. 

However, education settings still consider the analytical skills above the others, namely 

above the practical and creative. This mainstream, according to some contemporary 

experts in the intelligence field, is not that compatible with the new professional and life 

standards. Believing that education should imply managing the three above referred 

skills is no longer a question of preference but of necessity. These ideas are defended 

by the psychologist Robert Sternberg, author of the human Triarchic Theory of 

(Successful) Intelligence, among others. 

The present dissertation is based on the principles of R. Sternberg’s theory and on a 

more technological component, the Adaptive Hypermedia Systems. Based on these two 

knowledge areas, the ILEM (Intelligent Learning Environment Model) teaching-learning 

model was developed in a semi-presential context. This methodology comprises two 

components, presential and on-line, two distinct scenarios which complement the 

classroom environment. For the on-line component of the model an adaptive 

hypermedia application was developed, which adapts to the student using an algorithm 

especially conceived to achieve this objective. In the educational settings, the Adaptive 



Hypermedia Sytems may contribute for a more personalised teaching and learning, 

challenging to a certain extent the “one-size-fits-all” paradigm (Brusilovsky, 2001). 

The ILEM model mainly aims to increase all students’ motivation in learning the 

curricular matters. 

Finally, the evaluation results of the adaptive hypermedia application are presented. 

These results reveal a maximized balance among the individual capabilities, which is in 

accordance with the theoretical claims. 
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