
O Efeito de Instruções “Passo a Passo” Versus Generalizadas no Comportamento 

Exploratório e na Ativação de Estudantes 

 

A tecnologia está mudando como os estudantes interagem com o conhecimento, e uma das 

formas de participação em ambientes mediados por tecnologia é por meio de atividades 

baseadas em projetos. No entanto, ainda não se sabe qual é o grau de orientação ideal para 

promover a aprendizagem nesses ambientes. Nós exploramos essa questão focando nos efeitos 

de instruções mais detalhadas, ou “passo a passo”, e de instruções menos detalhadas no 

comportamento exploratório e níveis de ativação de estudantes, medida por sensores de 

condutividade da pele. A condutividade da pele está associada ao nível de ativação fisiológica 

que temos perante eventos. Nesse caso, a ativação pode indicar preparação ou, ainda, ansiedade 

perante a tarefa. Em nosso experimento, os estudantes completaram três atividades em um 

software que simula as leis da Física: construir uma torre, construir uma ponte e uma tarefa 

livre. No experimento, não foi possível observar efeitos direto das instruções no desempenho 

do estudante nas tarefas. No entanto, observamos que as instruções detalhadas induziram um 

aumento inicial da ativação, seguida por uma fase de relaxamento e outra de reativação, ao 

final da tarefa (curva em formato de “U”). Por outro lado, instruções que não conduziam os 

estudantes “passo a passo”, mas eram mais gerais, levaram os estudantes a um padrão de 

relaxamento ao longo da tarefa (inclinação descendente). Além disso, estudantes com alta e 

com baixa ativação parecem ser afetados de maneira diferente, sendo que os estudantes com 

alta ativação em relação à linha de base mostraram menor flexibilidade cognitiva. Finalmente, 

observamos efeito de sequenciamento, em que os tipos de instruções anteriores influenciaram 

os níveis de ativação dos estudantes nas tarefas subsequentes, incluindo a tarefa livre. Nós 

discutimos implicações desses resultados no desenvolvimento de atividades de aprendizagem 

em ambientes construcionistas e baseados em novas tecnologias. 
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Technology is changing the way students interact with knowledge, and openended activities 

are one of the main types of tasks that students engage with in technology rich environments. 

However, the amount of guidance needed to promote learning in these environments remains 

unknown. We explore this issue by focusing on the effects of stepby-step versus generic 

instructions on student’s exploratory behavior and arousal levels. In this experiment, students 

completed three computer-based activities within a physics simulation software: building a 

tower, building a bridge and a free task. We did not find any effect of our experimental 

manipulation on students’ task performance. We found, however, that detailed instruction 

induced higher level of activation followed by a relaxation phase and a recovery of the 

activation level in the last segment of the task (U-shaped curve). On the other hand, generic 

instructions seemed to lead students into a continuous relaxation pattern along the task 

(decreasing slope). Moreover, low and high-aroused students appear to be affected by the 

instructions differently, with high-aroused students at baseline showing less cognitive 

flexibility. Finally, we observed carryover effects, where types of instruction kept influencing 

students’ levels of activation in a following openended task. We discuss implications of those 

results for designing learning activities in constructionist, technology-rich environments. 
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