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Introdução 

Mais do que a simples aquisição de saberes, tão característica dos sistemas formais de 

educação, ensino e formação, exige-se hoje que sejamos capazes de acompanhar os 

processos de mudança da Sociedade em que vivemos, nomeadamente através do uso das 

tecnologias de informação e comunicação em rede que estão ao nosso dispor, da 

participação activa em equipas de trabalho e do envolvimento individual numa 

aprendizagem autónoma, independente e continuada, ao longo da vida.  

Uma aprendizagem que não pode, pois, resumir-se apenas aos bancos da Escola, aos 

momentos formais em que esta continua estruturada, aos conteúdos que ela própria 

elege, e à figura do professor enquanto principal decisor sobre “o quê” e “como” deve 

ser aprendido em cada momento. Uma aprendizagem que, pelo contrário, tem de ser 

equacionada para além da escola formal, quer no que isso significa em termos de 

deslocação do poder de decisão sobre o que aprender e como aprender para os próprios 

alunos, adequando-se melhor aos interesses e às necessidades de cada indivíduo, quer 

no que isso significa em termos de resposta às necessidades da própria sociedade em 

mudança e que, como já todos pudemos verificar, exige uma adaptação constante ao 

longo da vida. 

É neste contexto que faz sentido surgirem novas propostas e contextos de aprendizagem 

mais flexíveis e em que se visa desenvolver também a independência e a autonomia de 

cada um, por exemplo, através de mecanismos que permitam a aquisição de técnicas de 

auto-estudo e de auto-aprendizagem, mas também através da criação de oportunidades 



 

 

 

de colaboração e interacção frequentes entre os alunos e entre estes e os seus 

professores. 

A flexibilidade na aprendizagem pretende ser, aliás, uma das principais características 

dos sistemas de ensino e formação mais recentes, nomeadamente quando visam tirar 

partido das potencialidades das tecnologias de informação e comunicação que a Internet 

muito recentemente veio disponibilizar. Ao contrário do que acontece nos sistemas 

convencionais de ensino e formação, em que a regra é o mesmo conteúdo ser fornecido 

da mesma maneira e ao mesmo tempo para todos, é hoje possível que cada um, ao seu 

ritmo e em função de características pessoais e contingências socioprofissionais 

particulares, faça um caminho de aprendizagem único, podendo encontrar, com grande 

autonomia e no momento em que são necessárias, as respostas às necessidades 

identificadas. 

Embora, na generalidade, os participantes envolvidos nestes ambientes e contextos de 

aprendizagem electrónicos tenham e possam beneficiar da experiência anterior 

adquirida no ensino e formação presenciais, torna-se necessário ajudá-los 

especificamente sobre o que significa aprender de forma autónoma e, em resultado 

disso, ajudar também a ajustar os seus comportamentos para serem capazes, por 

exemplo, de tomar decisões que contribuam directamente para melhorar as suas 

estratégias individuais de aprendizagem. 

Dado que, em geral, se aprende em função do tipo de objectivos e problemas 

apresentados, faz sentido que os materiais construídos com esse intuito sejam 

estruturados de forma a constituírem em si mesmo um desafio, implicando um papel 

activo por parte de quem aprende. Em vez de implicarem, como tradicionalmente 

acontece, a simples leitura de texto, será importante que envolvam os alunos em 

actividades concretas, levando-os, por exemplo, a escrever, pesquisar, manipular, 

questionar, sintetizar, analisar, avaliar, praticar, explicar, imaginar... 



 

 

 

1. Criação de materiais: elementos nucleares 

A aprendizagem é, por natureza, uma construção individual do conhecimento, assente 

substancialmente no trabalho de exploração e integração que cada um de nós 

desenvolve autonomamente nos diversos contextos em que vive e trabalha.  

As condições específicas em que os novos ambientes de aprendizagem electrónicos se 

estruturam tornam necessário, no entanto, que se questione a qualidade dos materiais 

que aí são utilizados, até porque são contextos ainda muito recentes e pouco substancial 

o conhecimento existente sobre as características que deverão possuir. 

Até que ponto os materiais foram construídos e expressam, de forma explícita, o 

propósito de levar alguém a aprender algo e reúnem as características fundamentais para 

facilitar a gestão desse processo com autonomia, parecem-nos ser algumas das questões 

centrais neste domínio, até porque, como sabemos, não é particularmente fácil aprender 

isoladamente, nomeadamente nas situações formais em que isso é imposto. 

Por outro lado e dado que aos contextos de aprendizagem electrónicos, para os quais 

tais materiais são desenvolvidos, costuma ser atribuída grande flexibilidade, em 

resposta às contingências, necessidades e características de cada indivíduo, parece 

inevitável que os princípios subjacentes a uma aprendizagem autónoma e centrada no 

aluno estejam presentes no seu desenvolvimento.  

Desenvolver materiais que orientam, estimulem e suportem a auto-aprendizagem, passa 

a ser, portanto, um aspecto de crucial importância, um aspecto sobre o qual temos 

reflectido e que gostaríamos de partilhar aqui. 

Como introdução e enquadramento à reflexão sobre esta problemática, apresentamos de 

seguida uma síntese daquelas que nos parecem ser as características essenciais quando 

se trata de desenvolver materiais de auto-aprendizagem. Defendemos, em concreto, que 

esses materiais têm de articular-se e resultar das decisões tomadas em função dos 

pressupostos subjacentes nomeadamente no que se refere: i) ao conceito de 

aprendizagem assumido, ii) aos diferentes estilos pessoais de aprendizagem, iii) aos 

condicionalismos e contingências decorrentes dos próprios contextos de aprendizagem 

em que serão utilizados, iv) à perspectiva de organização e desenvolvimento curricular 

tomada como referência e, por último, v) às próprias potencialidades pedagógicas 

oferecidas pelas tecnologias seleccionadas em cada contexto.  

 

Conceito de aprendizagem  

O indivíduo aprende quando atribui um significado pessoal àquilo que é aprendido 

(conteúdos, conceitos, normas, valores, explicações de fenómenos) e se envolve 



 

 

 

activamente na construção do conhecimento através da articulação de ideias, da reflexão 

e do pensamento crítico (Jonassen, 2000). O conceito de autonomia é, por sua vez, 

associado à capacidade de auto-regulação156, entendida como o “processo activo em que 

os sujeitos estabelecem os objectivos que norteiam a sua aprendizagem, tentando 

monitorizar, regular e controlar as suas cognições, motivação e comportamento com o 

intuito de os alcançar” (Rosário, 2002: 27).  

Aprender autonomamente157 consiste, portanto, na capacidade do indivíduo se organizar 

e gerir o seu percurso individual de aprendizagem, estabelecer objectivos próprios, 

utilizar estratégias diversificadas, reflectir sobre resultados e sobre processos, e avaliar o 

desempenho individual (Costa, 2005).  

Decorrente dos pressupostos subjacentes aos conceitos habitualmente referidos, pelo 

menos ao nível da retórica, nestes contextos, isto é, aprendizagem autónoma, auto-

regulação e aprendizagem significativa, parece-nos que os materiais de auto-

aprendizagem deveriam contemplar pelo menos quatro aspectos fundamentais: a) 

apresentar, de forma explícita, os objectivos de aprendizagem visados, bem como, as 

estratégias, os meios, os dispositivos e as condições necessárias à sua concretização; b) 

envolver activamente o aluno na construção do conhecimento, através da proposta de 

realização de actividades e tarefas de qualidade superior do ponto de vista cognitivo 

(produção em vez de reprodução); c) incluir actividades de auto-avaliação, permitindo 

ao aluno regular, controlar e verificar as aprendizagens realizadas e conhecimentos 

adquiridos; d) promover explicitamente a aquisição e desenvolvimento de estratégias de 

meta-cognição, nomeadamente ao nível do planeamento, monitorização, auto-reflexão. 

 

Estilos pessoais de aprendizagem 

Segundo Sternberg (2001), estilos de aprendizagem são padrões habituais ou modos 

preferenciais de fazer algo, que apresentam consistência ao longo de grandes períodos 

de tempo e em inúmeras actividades, embora possam variar de acordo com o contexto, 

com o tempo, e possam ser determinados ou influenciáveis, em certa medida, pelos 

processos de socialização.  

                                                 
156 No processo de auto-regulação podem estar envolvidas estratégias muito diversificadas, que vão desde 
o estabelecimento de objectivos à capacidade de auto-avaliação, passendo pelo planeamento das tarefas, 
organização do tempo disponível e a própria selecção e organização dos materiais de apoio à 
aprendizagem. 
157 Como referem Cosme e Trindade (2001), uma aprendizagem é tão mais significativa quanto mais o 
aprendiz tem consciência da especificidade das tarefas, dos meios que julga possuir para as abordar, dos 
dispositivos estratégicos que utiliza e das condições que necessita para as realizar. 



 

 

 

Riding e Rayner (1998), por outro lado, vêem os estilos de aprendizagem como um 

repertório individual de estratégias que o indivíduo mobiliza para aprender e que, de 

alguma maneira, podem ser associadas ao estilo cognitivo de cada um (modo como a 

informação é organizada e representada). Para estes autores, as estratégias de 

aprendizagem podem mudar ao longo do tempo, mas o estilo cognitivo não, o que os 

leva a concluir que os estilos de aprendizagem são relativamente estáveis e não plásticos 

ou maleáveis. 

Para Kolb (1984), autor de um modelo de aprendizagem pela experiência, os estilos de 

aprendizagem representam os métodos preferenciais de apreender e processar a 

informação por parte de cada indivíduo. Segundo o modelo proposto, a aprendizagem 

inicia-se através da experiência concreta, da observação e auto-reflexão, evoluindo 

depois para a formação de conceitos e generalizações das experiências, providenciando 

orientação para novas experiências e interacções com o mundo. A cada um desses 

“estádios” de aprendizagem, corresponderá um estilo de aprendizagem específico: ao 

estádio de aprendizagem pela experiência concreta, corresponde o estilo “acomodador”; 

ao estádio de aprendizagem pela observação reflexiva, o estilo “divergente”, ao estádio 

de aprendizagem pela conceptualização abstracta, o estilo “assimilador”, e, por último, 

ao estádio de aprendizagem pela experimentação activa, o estilo “convergente”. O autor 

defende, aliás, que, para que se processe uma aprendizagem significativa, o aprendente 

deve estar aberto à aprendizagem pelas novas experiências, à reflexão pelo que 

observou nessas experiências, a integrar as conclusões das suas reflexões em teorias, e a 

aplicar essas teorias em novas situações. 

Honey (1983), tal como Mumford, Alonso e Gallego, não divergindo no essencial do 

modelo conceptual de Kolb, apontam novas linhas de exploração para a problemática 

dos estilos de aprendizagem, designadamente no que concerne ao domínio da orientação 

escolar e profissional. Para estes autores, o diagnóstico do estilo de aprendizagem 

dominante não deve representar um fim em si mesmo, mas servir como um meio de 

auto-conhecimento e de reforço dos pontos fortes de cada indivíduo, que lhe permita 

igualmente treinar as competências que possui com menor evidência, de forma a 

melhorar globalmente independentemente dos estilos que identificam (activo, reflexivo, 

teórico e pragmático). 

Para além do seu interesse e pertinência, o estudo dos estilos pessoais pode considerar-

se de grande actualidade também, hoje, em termos de aplicação e ajuda à criação e 

desenvolvimento de materiais específicos para apoio à aprendizagem. Nesse sentido, e 

tendo como pressuposto que diferentes indivíduos abordam as propostas de 



 

 

 

aprendizagem em que estão envolvidos de forma diferenciada, parece-nos que os 

materiais de auto-aprendizagem deveriam reflectir essa diversidade de estilos, 

garantindo a cada um uma abordagem confortável e adequada às suas características 

pessoais. 

 

Contexto de aprendizagem 

Para Figueiredo & Afonso (2005), “contextos de aprendizagem” são o conjunto de 

circunstâncias relevantes para que o aprendente possa construir conhecimento, ou, dito 

por outras palavras, o conjunto de aspectos que, de alguma maneira, afectam um 

determinado evento de aprendizagem. Para estes autores, o contexto é tão ou mais 

importante que o conteúdo, na medida em que são as interacções dos indivídios com o 

contexto que determinam e promovem a aprendizagem. Realçam, pois, a dimensão 

dinâmica desse mesmo contexto num mundo dominado sobretudo pelos conteúdos e por 

estratégias de transmissão do saber158.  

No caso concreto dos ambientes de ensino e aprendizagem electrónicos, não 

presenciais, a importância da variável contexto tem vindo a afirmar-se sobretudo porque 

a utilização das tecnologias digitais vem potenciar, como referimos anteriormente, a 

criação de ambientes inovadores, em que a comunicação, a interacção e a colaboração 

ganham um papel central, permitindo a criação de contextos de grande riqueza 

pedagógica, relacional, psicossocial, cultural, entre outras, e em que paradigmas de 

ensino e aprendizagem diferentes podem facilmente coexistir. 

Independentemente do alcance que o próprio conceito de contexto possa assumir, uma 

vez que se trata sobretudo de dedicar especial atenção à estruturação dos espaços 

virtuais de comunicação e de interacção entre os indivíduos, a que Dias (2007) chama 

de espaços de confluência de interesses que impliquem o envolvimento de todos nas 

actividades de partilha das experiências, resolução de problemas e, enfim, na construção 

do conhecimento, parece-nos que os materiais de auto-aprendizagem devem ser 

desenvolvidos em torno de uma estrutura e dinâmica de comunicação que dê sentido e 

favoreça essa mesma aprendizagem – uma aprendizagem colaborativa, centrada nas 

práticas e determinada sobretudo pelas necessidades concretas dos indivíduos. 

  

 

 

                                                 
158 Os autores referem a importância da “aprendizagem em contexto”, fazendo a crítica a uma visão 
mecanicista da mesma enquanto mera transmissão de conteúdos. 



 

 

 

 

Perspectiva de organização e desenvolvimento curricular 

Do ponto de vista da teoria do currículo, a qualidade e valor educativo de qualquer tipo 

de materiais e recursos de apoio à aprendizagem reside no modo como foram 

considerados e articulados os diferentes elementos curriculares, especialmente os 

objectivos que se pretendem alcançar, as características do público a quem se destinam, 

bem como, as situações concretas em que se prevê venham a ser utilizados, de forma a 

poderem funcionar como critério para a selecção das estratégias mais adequadas e a 

implantarem-se os mecanismos internos de controlo e avaliação, quer em termos de 

eficiência (progressão na aprendizagem), quer em termos de eficácia (resultados de 

aprendizagem). 

No que se refere ao desenvolvimento dos materiais de auto-aprendizagem, com maior 

acuidade se coloca a importância da articulação destes elementos, até porque terão de 

suprir a ausência do professor que, em situações presenciais, poderá ajudar a resolver 

qualquer dificuldade emergente durante a sua utilização. 

Destacaríamos, no entanto, a importância que os objectivos de aprendizagem poderão 

assumir na determinação e selecção das estratégias e actividades em torno das quais se 

visa promover e sustentar a aprendizagem. É que, no caso do tipo de materiais em 

apreço, como já vimos, não basta apostar na transferência do saber, como acontece 

predominantemente nos materiais de apoio ao ensino convencional. 

Os propósitos para o desenvolvimento de materiais de auto-aprendizagem têm ir muito 

além disso, devendo contemplar, entre outras: a) situações e oportunidades concretas 

para os alunos praticarem e aplicarem os conhecimentos trabalhados; b) oportunidades 

frequentes de avaliação das aprendizagens realizadas e de reflexão sobre as dificuldades 

sentidas, com orientações específicas sobre o que fazer a seguir, onde encontrar 

informação, como superar os problemas identificados; c) oportunidades para 

consolidação e aprofundamento de conhecimentos ou mesmo sugestão de novas 

aprendizagens; d) orientações específicas para organização do estudo individual, 

estimulando a identificação e criação de métodos de estudo próprios em função da 

diversidade de objectivos e níveis de complexidade das matérias estudadas; e) 

oportunidades para desenvolvimento da capacidade de auto-regulação e de meta-

aprendizagem. 

Do ponto de vista do currículo, aumentar a riqueza e diversidade da oferta em termos de 

estratégias de aprendizagem será, pois, uma característica essencial a ter em conta, 

aumentando consequentemente o potencial dos materiais em termos de decisão do aluno 



 

 

 

sobre o que aprender e como aprender, para além de estimular e lhe permitir o 

desenvolvimento da capacidade de exploração individual e autónoma dos materiais. 

 

Potencial pedagógico das tecnologias  

Como se referiu anteriormente na secção relativa ao contexto de aprendizagem, as 

novas tecnologias podem assumir um papel determinante no desenvolvimento de 

materiais de auto-aprendizagem, permitindo maiores níveis de interacção e permitindo o 

que de outra forma nem sempre é fácil concretizar, ou seja, a criação de condições 

favoráveis à materialização dos desafios decorrentes de uma aprendizagem construída 

pelo próprio indivíduo (activa, significativa…). 

Fomentar a interactividade, diversificar a estrutura e organização da informação (de 

acordo com diferentes estilos cognitivos), proporcionar feedback ao aluno (auto-

avaliação), apresentar sistemas de ajuda e de exploração da informação alternativos e 

motivar o aluno são algumas das possibilidades que as tecnologias digitais mais 

recentes permitem explorar e melhorar.  

Privilegiar a interactividade pró-activa no intuito de estabelecer níveis superiores de 

envolvimento dos alunos com os conteúdos/materiais, permitindo-lhes compreender 

mais facilmente os conceitos abordados, reflectir sobre eles e integrá-los, de forma 

consistente, nas experiências e aprendizagens anteriores é, aliás, um dos aspectos que 

não pode ser ignorado nas diferentes fases de concepção e desenvolvimento de materiais 

de auto-aprendizagem. 

Por outro lado, a sua estruturação deverá estar em consonância não apenas com critérios 

resultantes da natureza científica do conhecimento, mas derivar, sobretudo, como se 

defendeu anteriormente, da articulação com os restantes elementos curriculares e suas 

especificidades. Por exemplo, uma estruturação linear da informação pode ser mais 

adequada quando se inicia o estudo de um determinado tópico159, enquanto que uma 

estruturação não linear (hipertexto, estrutura em rede) será, porventura, mais eficaz em 

situações de aprendizagem avançadas, em que seja necessário permitir o acesso à 

multiplicidade de perspectivas sobre um determinado tema em análise.  

Estratégias como a concepção de interfaces confortáveis e intuitivas, a criação de um 

sistema de ajuda e de sistemas alternativos de exploração da informação terão também 

                                                 
159 A informação pode, por outro lado, organizar-se de modo sequencial (do geral para o específico), top-down (do 
mais importante para o que é acessório ou complementar), bottom-up (do simples para o complexo). Ao nível da 
segmentação do conteúdo há, por outro lado, situações pode fazer sentido que cada segmento diga respeito a um 
aspecto preciso da aprendizagem visada, incluindo questões de partida que motivem e mobilizem para o esforço de 
aprendizagem, actividades para exercitação e aplicação dos conceitos em estudo e para a auto-avaliação, 
proporcionando feedback e sugestões concretas para melhorar o desempenho ou aprofundar a aprendizagem. 



 

 

 

de receber particular atenção. O recurso às tecnologias, usufruindo das suas 

potencialidades, permite diversificar e melhorar as estratégias enunciadas, no intuito de 

facilitar a aprendizagem e motivar o aluno para ela. Do ponto de vista da motivação, 

factor nevrálgico, aliás, em situações de aprendizagem autónoma, é importante que os 

materiais incluam funcionalidades mais estimulantes do ponto de vista cognitivo, 

permitindo ao utilizador realizar tarefas diversificadas, que vão além da simples leitura. 

No intuito de motivar o aluno para aprender autonomamente, a personalização dos 

materiais é também uma característica que pode fazer diferença, sobretudo pelo 

estabelecimento de uma relação de proximidade pessoal com o aluno. 

Dada a importância que atribuímos ao conjunto de elementos a que acabámos de fazer 

referência, nomeadamente quando situados em contextos de ensino e aprendizagem não 

presenciais, pode afirmar-se que esta é uma área que merece especial atenção, sobretudo 

quando nesses contextos se pretende responder aos desafios de uma aprendizagem 

baseada em princípios construtivistas. Foi o que se passou em dois projectos concretos 

em que participámos recentemente e que a seguir apresentamos, sumariamente, como 

contributo para a discussão neste domínio.  

Com base nas metodologias aplicadas na concepção e implementação dos dois projectos 

e no resultado da avaliação dos materiais pelos respectivos utilizadores finais – alunos 

dos ensinos secundário e superior –, apresentam-se alguns elementos sobre os 

pressupostos tomados como referência e o modo como o processo foi concretizado em 

cada um deles. 

 

2. Uma proposta, duas concretizações 

Actualmente são colocados imensos desafios à Escola e, directa ou indirectamente, são-

lhe feitas exigências no sentido de acompanhar as mudanças que se vivem na 

Sociedade. Entre muitos outros aspectos que têm vindo a ser alvo de mudança num 

curto espaço de tempo e aos quais a Escola vai tentando responder, moldando-se, 

ajustando-se, é saliente que os públicos deixam de ser os mesmos, os problemas 

transformam-se, as tecnologias desenvolvem-se muito rapidamente, os modelos 

pedagógicos alteram-se, exigem-se múltiplas competências aos professores, os recursos 

disponíveis são limitados… 

Por outro lado, as tecnologias da informação e comunicação têm cada vez mais impacto 

nas relações que se estabelecem na escola e entre esta e o meio envolvente, assim como, 

na formação dos alunos, esbatendo as fronteiras do espaço e do tempo. No entanto, visto 

que nem sempre consegue dar resposta aos desafios que lhe são colocados (os 



 

 

 

professores não sabem tudo, nem os alunos têm acesso ao conhecimento apenas dentro 

da sala de aula), revela-se imprescindível, do ponto de vista educativo e formativo, 

considerar o acesso a recursos e ferramentas, fontes de informação e conhecimento, à 

disposição de todos através de uma simples ligação à Internet.  

O projecto e-student e o portal e-escola são dois exemplos concretos dessa realidade: o 

primeiro ao nível do ensino secundário e o segundo nos ensinos secundário e superior. 

Apesar de apresentarem objectivos, públicos e estratégias algo distintas, organizam-se 

de acordo com estratégias e linhas de orientação semelhantes no que se refere ao 

modelo pedagógico de partida e que, de alguma maneira, se consubstancia nos 

pressupostos e nas caracterísiticas essenciais dos materiais de auto-aprendizagem 

apresentados anteriormente. 

Considerados no seu conjunto, foram estes elementos que estiveram na génese de uma 

proposta de fundamentação e organização pedagógica que serviria de base à 

estruturação dos materiais nos dois projectos mencionados. São algumas vertentes da 

concretização dessa proposta que iremos apresentar de seguida. 

 

Breve apresentação dos projectos 

Projecto e-Student. O e-student é um projecto da Escola Profissional Cristóvão 

Colombo, situada no Funchal, destinado ao apoio extra-curricular a alunos e docentes 

do ensino secundário, nos domínios da Matemática e do Português. A sua primeira fase 

teve início em Janeiro de 2005, tendo consistido no desenvolvimento de um portal 

educativo para disponibilização dos materiais desenvolvidos para aquelas duas 

disciplinas. Esses materiais podem ser utilizados gratuitamente pelos alunos, exigindo 

apenas um registo prévio por parte de cada utilizador. 

 

 

 

Na sua génese, constituem objectivos do projecto e-student contribuir para a mudança 

dos paradigmas de aprendizagem e ensino, por via da integração gradual das TIC em 

contexto escolar, o aumento da conclusão dos cursos por parte dos alunos da Escola, que 



 

 

 

revelam, à semelhança do que acontece um pouco em todo o território nacional, 

dificuldades na aprendizagem dos conteúdos em questão. 

Portal e-escola. O e-escola é um portal de divulgação científica, com conteúdos nas 

áreas de Biologia, Física, Matemática e Química, ao nível do ensino secundário e do 

ensino superior160. Inclui, também, uma área de Personalidades e um Laboratório onde 

se podem realizar experiências reais controladas remotamente através da Internet. É um 

projecto da Universidade Técnica de Lisboa, dinamizado pelo Instituto Superior 

Técnico, o qual garante a produção de conteúdos e o suporte técnico do portal, com 

acesso livre (sem necessidade de registo) e gratuito.  

 

 

O principal objectivo do e-escola é a produção e a divulgação de conteúdos científicos 

em língua portuguesa. Os seus públicos-alvo são, em primeira instância, estudantes do 

ensino secundário e do ensino superior. Numa segunda instância o portal pode ser 

utilizado por professores do ensino secundário, estudantes de outros países de língua 

portuguesa e o público interessado nestas áreas, em geral. 

Com este projecto pretende-se apoiar os alunos no aprofundamento de conhecimentos 

científicos, na preparação do trabalho de apoio às aprendizagens sugeridas pelos 

professores, e apoiar os próprios professores do ensino secundário na preparação das 

suas aulas, para além de dinamizar o espírito de comunidade em torno das ciências 

básicas presentes no portal. 

 

Estruturação (pedagógica) dos conteúdos 

Nos dois web sites, os conteúdos de cada área disciplinar organizam-se em temas, sub-

temas e tópicos, constituindo o tópico a unidade elementar da organização dos 

conteúdos em cada área. Os tópicos, por sua vez, encontram-se estruturados de acordo 

com o nível de dificuldade e de complexidade, com o objectivo de permitirem que os 

utilizadores desenvolvam um percurso de aprendizagem gradual. No caso do e-student, 
                                                 
160 O portal está disponível desde Junho de 2002, tendo sido lançada uma nova versão em Dezembro de 
2005. 



 

 

 

os conteúdos correspondem a conhecimentos entre o 9º e o 12º anos de escolaridade. No 

e-escola, os tópicos organizam-se de acordo com os níveis de dificuldade básico, 

intermédio ou avançado, permitindo que utilizadores, com conhecimentos equivalentes 

ao 9º ano de escolaridade, desenvolvam um percurso de aprendizagem, ao nível do 

ensino secundário e do ensino superior.  

Em ambos os projectos, os conteúdos incluídos em cada tópico estruturam-se em torno 

de três vertentes, correpondendo, do ponto de vista curricular, a propósitos 

difeerenciados, ainda que estrategicamente concorrentes em termos de facilitação da 

aprendizagem. As duas primeiras vertentes referem-se à aquisição dos conhecimentos 

essenciais (assumindo a designação “aprender” nos dois projectos), e à prática e 

experimentação de conhecimentos (com a designação de “praticar” no e-student e de 

“explorar” no e-escola). A terceira vertente, designada, no caso do e-student, por 

“explorar”, corresponde a actividades de aprofundamento, assumindo no e-escola a 

designação de “aplicar” e referindo-se, neste caso, a actividades de aplicação e 

avaliação de conhecimentos.  

Globalmente, no “aprender” inclui-se a apresentação dos conceitos teóricos, recorrendo 

a destaques de alguns conteúdos, definições, conclusões, e a hiperligações para 

relacionar diferentes conceitos e tópicos entre si. No “praticar” ou “explorar”, 

destinado à prática e experimentação dos conhecimentos adquiridos, apresentam-se 

actividades e objectos multimédia, no intuito de envolver activamente os utilizadores e 

permitir a manipulação dos objectos e a exploração dos conceitos adquiridos. No 

“explorar” (área em desenvolvimento no e-student) pretende-se que os alunos possam ir 

além do nível de aquisição de conhecimentos mínimo desejável, explorando e testando 

novas aplicações para cada conceito em estudo. No “aplicar”, no caso do e-escola, 

propõem-se actividades e exercícios de auto-avaliação, com correcção das respostas. 

Especialmente na disciplina de Matemática, estão disponíveis exercícios de auto-

avaliação, com correcção automática e variação de perguntas.  

Além das três vertentes referidas, pretende-se que em cada tópico sejam apresentados 

dados sobre os conteúdos tratados e os objectivos de aprendizagem visados (meta-

dados), no sentido de orientarem o percurso individual de cada utilizador. É o que 

acontece em ambos os projectos, fornecendo-se informação específica sobre os 

conteúdos desenvolvidos no tópico (síntese descritiva) e sobre os objectivos de 

aprendizagem esperados. No caso do e-escola, os dados organizam-se numa “ficha de 

aprendizagem” que, para além dos elementos referidos, inclui os pré-requisitos 



 

 

 

necessários à aquisição dos conhecimentos e palavras-chave de forma a situar melhor o 

aluno ao nível dos conceitos associados a determinado tópico.  

Subjacente a esta organização está, pois, um modelo de aprendizagem aberto e flexível, 

permitindo ao utilizador decidir o que pretende fazer, isto é, aprender, praticar, ou 

aplicar os conhecimentos adquiridos, realizando a avaliação das suas aprendizagens, ou 

aprender para além dos conteúdos desenvolvidos e propostos naquele tópico. O aluno 

pode decidir se quer consultar o tópico, consultar outro antes desse, realizar actividades 

relacionadas ou explorar novas aplicações que envolvam os conhecimentos adquiridos.  

No caso do e-escola, o aluno pode ainda decidir sobre o tema e sub-tema pretendidos 

bem como o nível de dificuldade dos tópicos que, em concreto, pretende consultar. O 

sistema de acesso e os caminhos para exploração dos conteúdos são diversificados, 

disponibilizando diversas formas para pesquisar os tópicos de cada área científica. Além 

disso, na página inicial do e-escola encontram-se evidenciados os cinco tópicos mais 

visitados e os últimos cinco tópicos publicados.  

No e-student são disponibilizadas aos alunos algumas funcionalidades e instrumentos de 

apoio à aprendizagem, tais como a possibilidade de impressão dos conteúdos (versão 

para impressão), de utilização da calculadora (área da Matemática), de consulta de 

glossários temáticos, entre outros. 

A participação activa e directa dos utilizadores no portal e-escola passa pela 

possibilidade de comentarem os tópicos, colocando dúvidas sobre as matérias ou 

observações relativamente aos conteúdos desenvolvidos em cada tópico. Os 

comentários são analisados e validados pelos editores científicos da área em questão, 

sendo posteriormente disponibilizados on-line. 

 

Concepção, desenvolvimento e avaliação 

Projecto e-student. O trabalho de desenvolvimento no seio do projecto e-student 

caracterizou-se essencialmente por ser um processo recorrente e iterativo e em que foi 

dado um particular enfoque à participação do utilizador final (aluno) através da 

realização de testes de usabilidade ao protótipo em desenvolvimento. 

Foi igualmente realizado um estudo de avaliação externa, assumindo características 

extensivas, com a construção de um questionário para recolha de dados junto dos 

alunos. Através do questionário procurou-se conhecer a sua opinião sobre um conjunto 

variado de dimensões de análise de recursos educativos, baseadas na utilização das 

novas tecnologias da informação e comunicação. O questionário foi desenvolvido com 



 

 

 

base nas categorias de análise propostas pelo Projecto PEDACTICE161 e nas grelhas de 

avaliação de software educativo que dele resultaram. Foram também adicionadas 

questões relacionadas com o perfil do aluno, como o curso e o ano frequentado, género, 

etc., e algumas questões de resposta aberta destinadas a obter uma apreciação qualitativa 

dos materiais utilizados. O questionário foi respondido durante o mês de Setembro de 

2005 em suporte electrónico, após os alunos terem interagido com os materiais 

produzidos. Foram consideradas 110 respostas válidas num total de 276 alunos a quem 

se solicitou o preenchimento do questionário. 

Os resultados da análise permitem concluir sobre um cenário muito interessante em 

termos de acolhimento e aceitação dos alunos no que se refere aos recursos 

desenvolvidos. Em todas as dimensões sobre as quais foi efectuada a recolha de 

informação (requisitos técnicos, conteúdo, aspectos pedagógicos, interface, navegação, 

orientação e usabilidade) as respostas e apreciações positivas foram sempre claramente 

superiores às negativas. De resto, quando questionados sobre o que mais tinham gostado 

nos recursos, cerca de 45% dos alunos não registou um aspecto em particular e preferiu 

dizer que tinha gostado dos recursos em todas as suas dimensões, ou seja, globalmente. 

A adesão dos alunos ao projecto e a consciência de que se trata de um trabalho 

vocacionado especialmente para esse público-alvo, foi também muito saliente. O facto 

de lamentarem que os recursos existirem “apenas” para duas disciplinas é um bom 

exemplo disso.  

As referências negativas surgem muito espartilhadas e associadas, eventualmente, a 

características de carácter mais pessoal e opções particulares (como por exemplo, gostar 

mais ou menos das cores, considerar este ou aquele aspecto mais infantil, etc.). Por 

outro lado, apesar desta tendência geral de opinião positiva, parecem existir ainda 

algumas dúvidas e indecisões por parte dos alunos quanto à efectiva utilização 

pedagógica deste tipo de recursos. Estes sentimentos podem ser explicados pela 

situação de testagem em que os alunos se encontravam. O facto de não estarem a 

interagir numa situação pedagógica real (como numa aula propriamente dita) poderá ter 

originado uma maior dificuldade em produzir uma opinião mais consistente sobre 

alguns dos indicadores recolhidos. Mas, este sentimento poderá estar presente também 

em alguns alunos pelo facto dos recursos implicarem uma certa mudança no tipo de 

aprendizagem a que estão mais habituados, exigindo-lhes mais concentração e esforço 

                                                 
161 A informação relevante e a documentação produzida no âmbito do Projecto Pedactice (Educational 

Multimedia In Compulsory School: From Pedagogical Assessment To Product Assessment), um projecto 
sobre avaliação de software multimédia educativo, encontra-se disponível e pode ser consultada em 
http://www.fpce.ul.pt/projectos/pedactice/ 



 

 

 

na sua exploração. O sentimento de alguma insegurança ou de solidão parecem traduzir 

parte de algumas hesitações registadas. Por este motivo, considerou-se, aliás, dever ser 

equacionada a possibilidade de apoio tutorial, caso os materiais venham a ser utilizados 

como apoio ao estudo autónomo dos alunos na preparação para os exames.  

Portal e-escola. Durante o ano de 2006, a segunda versão do e-escola esteve disponível 

on-line, ainda numa fase de teste com o objectivo de serem identificados problemas e 

aspectos a melhorar. Não houve uma campanha de divulgação do portal, centralizando-

se esforços na sua manutenção e, especialmente, na sua avaliação junto dos 

destinatários. Neste sentido, foi desenvolvido um estudo, com base em pressupostos de 

investigação centrada no utilizador, sobre a experiência de utilização do portal e sobre 

os hábitos de utilização de tecnologias pelos alunos, em contexto escolar e pessoal ou de 

lazer. A investigação iniciou-se em Abril de 2006 e foi concluída em Janeiro de 2007, 

apesar de não ter sido um processo contínuo. Enquadrando-se numa perspectiva de 

investigação-acção, procurou-se com este estudo contribuir para melhorar a experiência 

de utilização do e-escola no seu todo, de acordo com os objectivos organizacionais do 

portal, através da verificação da sua utilidade, pertinência, facilidade de utilização, 

qualidade e adequabilidade dos conteúdos aos contextos em que são utilizados.  

Na investigação participaram 113 alunos e 7 professores, dos ensinos secundário e 

superior, nomeadamente, da Escola Secundária Dona Filipa de Lencastre, de Lisboa, e 

do Instituto Superior Técnico162. Foram utilizadas diversas técnicas qualitativas e 

quantitativas: estudo de campo, entrevista colectiva, inquérito, testes de usabilidade, 

observação de aulas com integração do e-escola, organização e classificação de cartões 

(card sorting), perfis de utilizadores (personas) e análise de registos (log analysis).  

A confrontação dos resultados provenientes das várias técnicas utilizadas permitiu 

chegar a um conjunto de conclusões, posteriormente traduzidas em recomendações de 

melhoria do portal. Prevê-se que estas recomendações sejam implementadas durante o 

ano de 2007. Ao nível da arquitectura de informação, interface e qualidade gráfica dos 

objectos interactivos foram identificados alguns problemas, entre os quais a necessidade 

de rever a página inicial, no sentido de dar mais visibilidade às áreas científicas do 

portal e um acesso mais directo aos seus conteúdos.  

No que se refere ao modelo de aprendizagem, nos testes de usabilidade realizados, os 

alunos tiverem dificuldade em compreender e distinguir as designações das vertentes de 
                                                 
162 A colaboração directa de alunos e professores nas várias técnicas utilizadas na investigação, 
implicando diferentes graus de envolvimento, foi condicionada pela predisposição individual dos 
intervenientes em participarem no estudo. No estudo realizado não houve qualquer tipo de retribuição 
pela participação, o que condicionou a selecção da amostra. Por esta razão, a amostra foi circunscrita à 
rede de relações existente entre os investigadores e as populações das instituições envolvidas no estudo. 



 

 

 

cada tópico (aprender, explorar e aplicar). No sentido de adequar o modelo de 

aprendizagem aos destinatários do e-escola, realizaram-se exercícios de card sorting em 

que foram os próprios alunos a definir as novas designações, a saber: aprender, aplicar 

e avaliar. Os resultados obtidos ao nível das representações que os utilizadores e 

potenciais utilizadores do e-escola têm acerca dos diferentes contextos de aprendizagem 

em que interagem, em geral, e do e-escola, em particular, permitiu perceber como o e-

escola poderá marcar presença nos hábitos de estudo dos alunos do ensino secundário e 

do ensino superior, e como poderá auxiliar os docentes dos dois níveis de ensino na 

actividade lectiva. Por último, com base nas conclusões do estudo, recomendou-se que 

seja incluído um sistema de ajuda no portal, com duas componentes determinantes: 

informação sobre a estratégia educativa subjacente e os requisitos técnicos necessários a 

uma adequada utilização e exploração dos conteúdos.  

 

3. Algumas reflexões sobre o processo  

O desenvolvimento de materiais que promovam e apoiem os processos de auto-

aprendizagem, nomeadamente com recurso às tecnologias, poderá constituir um 

importante passo no sentido de flexibilizar a organização pedagógica em que se 

fundamenta o nosso sistema educativo. O facto de se vir a basear em conceitos de 

aprendizagem que privilegiam a autonomia do aluno e a auto-regulação das 

aprendizagens, assim como atender a diferentes estilos e contextos de aprendizagem 

são princípios fundamentais para atingir uma aprendizagem significativa e profunda. 

Os pressupostos subjacentes ao desenvolvimento dos materiais de auto-aprendizagem 

apresentados na primeira parte deste artigo encontram-se evidenciados na aplicação do 

modelo pedagógico em ambos os projectos. O conceito de aprendizagem assumido 

reconhece-se no e-student e no e-escola, por exemplo, na possibilidade dada ao 

utilizador de organizar e gerir o seu percurso individual de aprendizagem, ao seu ritmo, 

encontrando resposta às suas perguntas. Espera-se que, deste modo, o aluno desenvolva 

também estratégias de organização pessoal. Neste sentido, a informação dada em cada 

tópico sobre os objectivos de aprendizagem e os conteúdos desenvolvidos é 

determinante.  

Os estilos pessoais de aprendizagem são considerados e relacionam-se com a 

arquitectura de informação dos materiais, nomeadamente, com a organização e 

estruturação dos conteúdos, o sistema de navegação e pesquisa/acesso aos 

tópicos/conteúdos existentes.  



 

 

 

Para a adequação dos materiais aos diversos contextos de aprendizagem onde possam 

vir a ser utilizados é determinante que os mesmos utilizem as potencialidades das 

tecnologias, tornando-se inovadores, com enfoque na componente interactividade. Neste 

âmbito deverão ser criadas sugestões para o uso dos materiais em contextos de 

aprendizagem, por parte de professores e alunos.  

A perspectiva de organização e desenvolvimento curricular dos materiais condiciona a 

estrutura e organização dos seus conteúdos, bem como, a representação da informação, 

que deverão estar de acordo com os objectivos de aprendizagem visados, com os 

destinatários, com os recursos e com as estratégias utilizadas.  

Saber tirar partido das tecnologias de informação e comunicação disponíveis, 

colocando-as ao serviço da aprendizagem é determinante para que as características 

nucleares no desenvolvimento de materiais enunciadas atrás sejam asseguradas. 

Fomentar a interactividade, diversificar a estrutura e organização da informação, 

apresentar sistemas de ajuda, sistemas de navegação e exploração da informação 

alternativos são alguns dos aspectos que as tecnologias permitem melhorar.  

Em síntese, dos pressupostos e estratégias anteriores destacam-se três dimensões, 

fulcrais para o sucesso de projectos que se baseiam na construção de materiais de apoio 

à aprendizagem autónoma com qualidade, a saber: uma dimensão científica (envolve 

especialistas/profissionais das áreas científicas e disciplinares, que avaliam a qualidade 

dos conteúdos, o seu rigor e validade); uma dimensão tecnológica (inclui a intervenção 

de especialistas/profissionais da web em áreas como o design de interface, arquitectura 

de informação, acessibilidade); e, por último, uma dimensão pedagógica 

(especialistas/profissionais em educação e pedagogia devem atender aos aspectos 

relacionados com a aprendizagem e a sua regulação, assim como à organização e 

desenvolvimento curricular e à construção de percursos individuais de aprendizagem). 

Estas três componentes enfatizam pois a necessidade de constituição de equipas 

multidisciplinares capazes de desenvolver um trabalho conjunto não só na avaliação nas 

sobretudo na concepção e desenvolvimento dos materiais.  

Os dois casos aqui descritos para além de revelarem a importância da qualidade dos 

materiais em si mesma, colocam também em evidência o papel da organização social 

que em seu torno se cria, quer no que se refere aos motivos que conduzem à utilização, 

quer no funcionamento das equipas responsáveis pelo seu desenvolvimento, quer ainda 

em termos da utilização que deles é feita. Neste sentido, não menos importante, destaca-

se a influência e importância da dimensão organizacional, relativa ao contexto 



 

 

 

institucional da produção de conteúdos de apoio à aprendizagem autónoma, em 

projectos semelhantes àqueles que aqui apresentámos.  

A partir da análise dos casos práticos apresentados evidencia-se ainda a importância do 

processo de desenvolvimento e implementação dos mesmos, bem como, da fase de 

diagnóstico e concepção e da fase de avaliação. Na fase de diagnóstico é de sublinhar a 

necessidade de analisar as condições existentes para o uso das tecnologias ao serviço 

da aprendizagem. Ou seja, não deverá incidir apenas sobre o parque tecnológico 

disponível para a introdução e utilização destes materiais, mas também sobre a fluência 

tecnológica dos potenciais utilizadores e ainda sobre a disponibilidade e vontade para a 

sua utilização. A resposta a “um problema” ou a uma situação que se pretende 

melhorar através da utilização das tecnologias ganhou, neste caso, uma importante 

visibilidade, ou seja, os materiais não são construídos porque se trata de uma moda 

qualquer, mas com o propósito de uma efectiva melhoria das condições de trabalho de 

alunos e professores ou como resposta a um problema educativo ou pedagógico 

concreto.  

Tal como o diagnóstico, a fase da avaliação assume várias vertentes, não incidindo tão-

somente sobre os materiais, mas também sobre a população-alvo e a sua experiência de 

utilização. Reforça-se assim a ideia da avaliação junto dos principais destinatários, 

como estratégia para que os materiais sejam adequados ao público a quem se destinam 

e aos contextos de aprendizagem onde se espera que venham a ser utilizados.  

 

Conclusão e perspectivas 

Tal como tivemos oportunidade de referir neste texto, o valor educativo dos materiais 

concebidos para apoiar a aprendizagem autónoma depende da forma como são 

considerados e articulados os objectivos da aprendizagem visados, as características do 

público a quem se destinam e as estratégias seleccionadas, de acordo com o contexto 

específico em que venham a ser utilizados. 

Nos dias de hoje observa-se, de facto, uma consciência cada vez maior do valor dos 

ambientes e contextos de aprendizagem, nomeadamente na construção activa do 

conhecimento, sendo essa uma das características essenciais das perspectivas 

construtivistas (Herrington & Oliver, 2000). Se aprender de forma autónoma consiste na 

capacidade do indivíduo organizar e gerir o seu percurso individual, construindo ao seu 

ritmo, de modo dinâmico, um caminho de aprendizagem específico, é de todo pertinente 

considerar também uma perspectiva construtivista na construção de materiais de apoio à 

aprendizagem autónoma. A concepção de materiais numa óptica de aprendizagem 



 

 

 

construtivista implicará, pois, um contexto de aprendizagem que atribui ao aluno um 

papel intelectualmente activo, adquirindo e desenvolvendo competências e 

conhecimentos em interacção com os outros, através da manipulação dos objectos e 

ferramentas adequados, e da reflexão sobre o que fez, integrando novas ideias em 

conhecimentos anteriores de forma a atribuir sentido e significado às mesmas.  

O que, dito de outro modo, nos levaria a configurar, tal como a perspectiva 

construtivista sugere, um modelo que valoriza alguns aspectos essenciais, como: a 

experiência anterior dos alunos, mobilizando-a para os processos de construção do 

conhecimento e de auto-regulação desses mesmos processos; a multiplicidade de 

perspectivas e formas de representação do conhecimento, integrando-as em contextos de 

aprendizagem autênticos e próximos da realidade dos indivíduos; múltiplos caminhos e 

sequências de aprendizagem, reconhecendo-se a capacidade de decisão por parte de 

quem aprende, sobre o que aprender e como aprender; e, por último, a experiência 

social, mobilizando-a enquanto factor de enriquecimento e validação da aprendizagem 

individual. 
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