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Digital Literacy in Europe (DiLitE) 

Guia Metodológico  

 

Secção 1. Introdução 

1.1 Visão global do projeto 

Apesar da existência de diversos programas específicos destinados a diferentes subgrupos do 

público-alvo do projeto DiLitE, adultos com baixos níveis de qualificação, estima-se que 70 

milhões de adultos na Europa sejam detentores de qualificações ao nível do ensino 

secundário, e que destes, cerca de 20 milhões não tenham sequer completado este nível de 

escolaridade. O ensino de competências básicas de literacia junto de adultos com baixos 

níveis de qualificação é, provavelmente, uma das tarefas mais desafiantes no domínio da 

formação. Dar resposta às necessidades de desempregados de longa duração, de imigrantes, 

de refugiados e requerentes de asilo, bem como de minorias étnicas exige a aquisição de 

competências específicas e muita dedicação. Todavia, a capacitação e os recursos dos 

formadores que trabalham com estes grupos mais vulneráveis tendem a ser escassos. 

Em tempos, o conceito de literacia básica comportava a capacidade de ler e de escrever textos 

simples em suporte de papel. No entanto, num mundo cada vez mais visual e digital, boa 

parte das práticas de literacia quotidianas – nos campos da sociabilidade, da saúde, do 

trabalho ou finanças – tornaram-se digitais. Por conseguinte, a crescente digitalização exige 

a aquisição de competências no campo da literacia digital, bem como a proficiência no uso de 

smartphones e de outros dispositivos móveis. As competências e a literacia digitais são 

essenciais, especialmente para segmentos sociais mais vulneráveis e com escassas 

qualificações em toda a União Europeia (EU). Referimo-nos concretamente a refugiados e 

imigrantes, a indivíduos que não tiveram acesso a educação formal, a casos de abandono 

escolar prematuro ou a desempregados de longa duração. O capital digital de um adulto pode 

determinar o seu grau de integração e participação na vida social e cívica, a sua 

empregabilidade e a sua realização pessoal. Num contexto global de mudança constante, é 

necessário que os cidadãos adquiram competências digitais para que participem plenamente 



  DiLitE IO1 
 

4 
 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação do seu conteúdo, que reflete apenas os pontos de 
vista dos autores, a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações contidas na mesma 
[Projeto Número: 2019-1-UK01-KA204-062081]. 

 

na sociedade, bem como para que sejam bem-sucedidos e tenham acesso a serviços 

essenciais. O projeto DiLitE visa justamente apoiar e facilitar a capacitação de profissionais de 

todos os níveis (formadores, mentores, professores), através do mapeamento de práticas de 

literacia digital, bem como da pesquisa de tipo comparativo relativa ao ensino de práticas 

básicas de literacia digital no contexto europeu. Ademais, no âmbito do projeto a literacia 

digital é concebida enquanto parte integrante de práticas de literacia básica, nomeadamente 

no caso de populações nativas e imigrantes que se encontrem em processo de 

desenvolvimento de competências linguísticas e de literacia. 

O presente Guia Metodológico, agora disponibilizado em suporte digital, é o primeiro output 

do projeto DiLitE e focaliza a pesquisa realizada no quadro do desenvolvimento da 

metodologia que preside à elaboração de dois resultados-chave do projeto, a saber: 

1) Conteúdos formativos 

2) Recursos didáticos  

Este Guia Metodológico inclui uma revisão da literatura, a análise e a avaliação de ambientes 

de aprendizagem que promovem a literacia digital, assim como o mapeamento das 

necessidades de aprendizagem e de formação do público-alvo. Por fim, este e-book apresenta 

o enquadramento que norteia a estruturação quer dos conteúdos formativos quer dos 

recursos didáticos a desenvolver no âmbito do projeto.  

 

1.2 Conceitos: literacia digital/literacias digitais  

Existem diferentes entendimentos do conceito de literacia digital e/ou de literacias digitais. 

Porém, identificámos três elementos comuns nas definições propostas: 

1) A utilização de tecnologias digitais para o ensino de competências básicas de literacia 

(escrita, leitura, numeração, tecnologias da informação e comunicação – TIC) 

2) A proficiência na utilização de hardware associado ao mundo digital (ratos e teclados, 

etc.)  
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3) A utilização de programas digitais específicos, frequentemente associados ao mundo 

do trabalho (Microsoft Word, PowerPoint, entre outros) 

O conceito de literacia digital que aqui propomos, inclui os elementos supramencionados, 

contudo, concebe a literacia digital não como algo único, mas como um conjunto alargado de 

literacias contextualizadas socialmente. Na mesma linha, algumas agências nacionais têm 

adotado uma interpretação mais sociológica do conceito de literacia, considerando que o 

mesmo não só transcende as competências puramente técnicas como é multidimensional, 

isto é, de natureza pessoal, social e económica. Tais dimensões são, pois, entendidas como 

fulcrais para uma abordagem centrada nas práticas sociais associadas à literacia. 

Enviar uma mensagem de texto a um amigo é muito diferente de escrever um e-mail em 

contexto profissional. A linguagem utilizada, as convenções sociais e até a tecnologia 

utilizada, bem como os contextos da sua produção são distintos. Tais convenções, podem ser 

entendidas justamente como um conjunto de práticas sociais e de literacia. As literacias 

digitais consistem, portanto, em utilizações da leitura e da escrita que, de alguma forma, são 

mediadas por tecnologias digitais, ao invés da tradicional caneta e suporte de papel.  

 

Exemplo de uma prática de literacia: leitura de contos para adormecer 

Em todo o mundo, os pais estabelecem rotinas de dormir para as suas crianças. Apesar da sua 

variabilidade cultural, tais rotinas envolvem frequentemente interações narrativas, tais 

como: contar uma história ou conversar acerca dos acontecimentos do dia, podendo, ou não, 

incluir materiais escritos. Em muitos países europeus, este momento normalmente implica a 

leitura de um conto infantil por parte de um dos pais. Esta prática de literacia apresenta 

algumas características e elementos-chave: 

 um ambiente acolhedor, normalmente um quarto de dormir, ou um sofá confortável 

 a presença de um objeto da criança, um ursinho de peluche, um brinquedo macio, 

uma manta favorita 
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 um livro que apresenta imagens e texto maiores do que o normal. À medida que a 

criança cresce, as imagens diminuem e a quantidade de texto aumenta 

 posturas físicas específicas, ou seja, a forma como os participantes se sentam ou se 

deitam, quem segura o livro, e como 

 uma história que é, de alguma forma, reconfortante, mesmo que possa conter algum 

de mistério ou emoção ou mesmo medo 

 a representação da narrativa pelo leitor, especialmente em termos vocais 

 o envolvimento do ouvinte (criança) pelo leitor (adulto), particularmente através da 

colocação de perguntas - quantas borboletas vês? Ou o que é que vai acontecer a 

seguir? 

 A gradual ‘entrega’ da leitura à criança  

Este é apenas um exemplo. Os elementos acima referidos não têm de estar integralmente 

presentes. Contudo, para ‘aprender’ esta atividade é necessário mais do que a simples 

capacidade para descodificar texto. Por outro lado, se o livro não for um objeto físico, mas 

suportado por um dispositivo digital (tablet ou Kindle), tudo quanto acima referimos poderia 

ser descrito como uma prática de literacia digital. Certamente, que tal acarretaria alterações: 

a forma como o dispositivo é manuseado (ou por quem), a maneira como as imagens são 

mostradas e partilhadas, o modo como as páginas são ‘folheadas’, as definições de controlo 

de luminosidade, a possibilidade do próprio dispositivo ler algum ou todo o texto em voz alta 

(por intermédio da aplicação Alexa, por exemplo).  

É improvável que os profissionais dedicados ao ensino de adultos com baixos níveis de 

qualificação recorram à leitura de contos para adormecer em contexto formativo. Mas este 

exemplo é revelador de que as práticas de literacia são ensinadas, implicando a identificação 

de, e a sensibilização para, um conjunto de convenções contextuais específicas. Assim, além 

da mera identificação de competências mecânicas e linguísticas, é necessário focalizar as 

literacias digitais e as práticas de literacia digital mais relevantes e úteis para adultos que se 

iniciam ou estão pouco familiarizados com a leitura e a escrita.  
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1.3 Considerações de contexto: Covid-191 

A atual pandemia de Covid-19 tem tido um efeito profundo neste projeto. Além de mudanças 

globais significativas no lazer e no trabalho, a pandemia teve um impacto importante na 

comunicação em geral, e nas literacias digitais em particular. Muitas tarefas, antes realizadas 

presencialmente, são agora mediadas por canais digitais de comunicação. Isto significa que 

grande parte da pesquisa que realizámos pode já estar desatualizada, sobretudo 

considerando a rapidez e amplitude com que o digital tem penetrado no nosso quotidiano. 

Para aqueles que dispõem dos meios (financeiros e/ou sociais) para adquirir dispositivos 

digitais e para os utilizarem plenamente, as práticas sociais e de alfabetização mudaram 

rápida e drasticamente. Contudo, as desigualdades no acesso às comunicações e tecnologia 

digitais foram assinaladas na pesquisa que realizámos no Outono de 2019. Por conseguinte, 

práticas de literacia digital que anteriormente poderiam ser consideradas como uma escolha 

ou preferência, neste momento, assumiram uma posição de primeiro plano na vida de muitas 

pessoas. O trabalho, a educação e a vida social são agora geridos através do Skype ou do 

Zoom. As compras, o entretenimento e a vida política são crescentemente digitais. Para os 

que não dispõem dos meios e das competências para participarem nestas práticas digitais, o 

isolamento social é, mais do que nunca, uma realidade.  

É necessário que este projeto esteja atento, reconheça e incorpore as enormes 

transformações sociais suscitadas pela pandemia, bem como os seus impactos em todos os 

países parceiros (e não só), a fim de manter a sua relevância num cenário que se antecipa, 

será crescentemente digital. Neste momento, no contexto restrito da educação, professores 

e alunos têm experimentado novas formas de vivenciar os seus papéis. É impossível prever 

com exatidão quais serão os impactos da pandemia na evolução das literacias digitais. 

Contudo, parece-nos razoável supor que todos nós teremos de alargar o leque de práticas de 

literacia digital e que tal será levado a cabo a numa escala que pensámos ser inaudita há 

alguns meses.  

  

 
1 Esta secção foi adicionada em maio de 2020.  
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Secção 2 A Pesquisa 

2.1 Introdução 

No âmbito do presente projeto, a pesquisa foi conduzida por cada organização parceira nos 

respetivos países, entre setembro e dezembro de 2019: 

 Learning Unlimited (Reino Unido)  

 Meath Partnership (Irlanda) 

 Centre for Social Innovation (Chipre) 

 European Language Centre (Espanha) 

 Mindshift (Portugal) 

 Symplexis (Grécia) 

A pesquisa consistiu em três tarefas: 

A. Tarefa de pesquisa 1: revisão da literatura disponível sobre aprendizagem e práticas 

básicas de literacia digital em todos os países parceiros, a fim de identificar o estado 

atual dos conhecimentos e as práticas mais disseminadas  

B. Tarefa de pesquisa 2: realização de questionários levados a cabo presencialmente 

junto de profissionais, a fim de identificar os usos e ensino atuais de práticas de 

literacia digital, necessidades formativas e perspetivas acerca de boas práticas 

C. Tarefa de pesquisa 3: realização de questionários e de entrevistas presenciais junto 

de alunos/formandos adultos, de modo a identificar prioridades e necessidades de 

aprendizagem, bem como exemplos contextualizados de experiências e/ou relatos de 

práticas de literacia digital 

O universo da pesquisa foi composto por:   

 140 alunos/formandos adultos (inquéritos em suporte de papel e via e-mail) 

 72 alunos/formandos adultos (entrevistas presenciais) 

 57 profissionais (inquéritos em suporte de papel e via e-mail) 

 34 profissionais (inquéritos presenciais) 
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Apresentamos, em seguida, os principais resultados da pesquisa levada a cabo. 

 

2.2 Revisão da Literatura 

Questão de pesquisa: Qual o capital digital da maioria das pessoas no seu país? Em que 

medida o digital está já integrado em instituições, tais como hospitais, escolas, lojas, 

escritórios? 

Os seis países parceiros no projeto DiLitE apresentam situações diferenciadas em termos de 

literacia digital e de infraestruturas de literacia digital, tal como ilustrado pelo mais recente 

Digital Economy and Society Index (DESI), relativo ao ano de 2019. 

 

Uma observação atenta da situação nos países parceiros revela, todavia, especificidades 

e contrastes que importa sublinhar. Por exemplo: em 2016, Portugal ocupava uma posição 

bastante baixa no quadro geral acima descrito, apresentando um desempenho abaixo da 

média da União Europeia (UE), tanto em termos de utilização de serviços bancários digitais 

(41%) como de compras online (44%). Porém, o envolvimento de utilizadores portugueses de 

internet em várias atividades online era mais elevado do que a taxa global da UE: 78% liam 

notícias online; 49% ouviam música, viam filmes e jogavam online; 37% utilizavam a internet 

para comunicar (chamadas de voz ou videochamadas) e 70% fizeram-no através de redes 
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sociais; 62% dos lares tinham já subscrições de serviços de Video on Demand. Em 2017, a 

percentagem de utilizadores de serviços públicos digitais permaneceu estável e bem acima 

da média da UE, contudo a expansão dos serviços de e-Government foi travada pela escassez 

de competências digitais de parte significativa da população portuguesa (DESI - Portugal, 

2017). Em 2018 e 2019, Portugal ocupava a 19ª posição entre os vinte e oito Estados-

Membros da UE (DESI - Portugal, 2018 e 2019). A utilização mais ampla de serviços fixos e 

móveis de banda larga, bem como da internet foram então consideradas melhorias 

significativas. Contudo, um conjunto considerável de cidadãos portugueses não utilizava a 

internet regularmente, assim como este país se encontrava abaixo da média europeia em 

termos de digitalização do seu capital humano (23ª posição). Para aumentar a complexidade 

deste cenário, em 2019, verificou-se um aumento significativo do número de utilizadores de 

serviços de e-government, assim como um crescimento substancial do recurso a serviços de 

homebanking e de e-commerce. Além disso, a posição de Portugal situava-se acima da média 

europeia em termos de utilização de redes sociais, de participação em votações e de leitura 

de notícias online. 

Em Espanha, a utilização de aplicações/plataformas eletrónicas ascende aos 78%. A 

comunicação com entidades públicas e privadas é maioritariamente online e prevê-se que 

esta tendência se acentue nos próximos anos. No entanto, os indivíduos que não têm acesso 

ao mundo digital, por exemplo, a serviços de correio eletrónico, encontram-se em situação 

de exclusão.  

A questão do acesso é comum a todos os países do projeto. O parceiro cipriota reportou que 

o acesso às TIC depende um conjunto diversificado de fatores: a idade, os rendimentos, o 

nível de escolaridade, a região, a cidadania e a situação laboral. E sugeriu que existe uma 

‘barreira digital’ no Chipre, porquanto as lacunas em termos de literacia digital têm uma raiz 

socioeconómica. Similarmente, embora o Reino Unido se encontre entre os cinco primeiros 

países do mundo no campo da digitalização, a sua infraestrutura é considerada ‘fraca’. No 

que diz respeito à rede de banda larga, o Reino Unido encontra-se substancialmente atrás de 

grande parte do mundo, pois apenas 8% dos lares têm acesso a banda larga, em contraste 

com os 89% registados em Portugal e 71% em Espanha.  
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Os países parceiros reportaram ainda alguns indicadores estatísticos desfavoráveis no campo 

das competências digitais: de acordo com o DESI relativo ao ano de 2019, a Grécia ocupava o 

26º lugar entre os 28 Estados-membros da EU e mais de metade da população grega não 

possuía competências digitais básicas. Além disso, apenas 36% dos utilizadores de internet 

recorriam ativamente a serviços de e-government, o que contrasta com a média de 64% que 

se verifica na UE. Em contrapartida, a disponibilidade de serviços públicos digitais para as 

empresas, aumentou significativamente. Já no que toca ao acesso a serviços de saúde online, 

a Grécia situa-se nitidamente abaixo da média europeia – com apenas 10% de utilizadores de 

serviços de saúde e de cuidados prestados online. 

Em 2019, a Grécia revelou, no entanto, uma tendência de crescimento mais acelerado face à 

média Europeia. Tal fica a dever-se a um melhor desempenho em algumas das dimensões, 

nomeadamente em termos de capital humano, com um aumento da percentagem de 

especialistas em TIC no mercado de trabalho (pelo terceiro ano consecutivo) e do número de 

licenciados em TIC (pelo segundo ano consecutivo). Verificaram-se igualmente melhorias no 

campo da oferta de serviços de e-government. O país está, ainda assim, abaixo da média 

europeia em termos de conectividade, pois o seu processo de transição para a banda larga 

rápida e ultrarrápida tem sido mais lento do que no resto da Europa. O seu plano nacional de 

banda larga tem sofrido atrasos consideráveis em termos de implementação e de execução 

dos fundos atribuídos. Espera-se que a aceleração do desenvolvimento 5G ajude a alterar 

este estado de coisas.  

De acordo com a Comissão Europeia, a Irlanda apresenta um dos níveis mais baixos em 

termos de competências digitais básicas (em 2018, apenas 48% da população). Em 

contrapartida, no mesmo ano, um inquérito levado a cabo pela Ipsos, junto de uma amostra 

composta por mil adultos, revelou que os irlandeses são os maiores compradores online do 

mundo, pois 84% recorrem ao e-commerce para realizar compras no estrangeiro. A situação 

irlandesa apresenta alguns pontos de contacto com a do Reino Unido. Embora o Fórum 

Económico Mundial tenha classificado o Reino Unido como o oitavo país mais bem preparado 

para a economia digital, a escassez de competências digitais básicas atinge mais de onze 

milhões de pessoas, sendo que um indivíduo em cada onze evita mesmo utilizar a internet 

(Lloyds Bank UK Consumer Digital Index, 2017). Além disso, a maioria dos professores do 
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Reino Unido não possuem competências básicas de literacia digital e as insuficiências 

verificadas na rede e ligações Wi-Fi comprometem a aquisição de competências digitais em 

contexto escolar e universitário.  

Observam-se também desigualdades infraestruturais entre regiões urbanas e rurais. Caso da 

Irlanda, onde as zonas rurais apresentam níveis de serviço mais baixos, assim como a 

concorrência e o investimento se apresentam mais limitados. Assim, em 2016, 76,2% das 

residências urbanas dispunham de banda larga, em comparação com 61,1% das suas 

congéneres situadas em zonas rurais. 

Por seu turno, no Chipre, verifica-se que a literacia digital depende a grande parte da faixa 

etária. Os dados demonstram que a utilização de internet é mais elevada entre os jovens 

(atingindo os 100% na faixa etária que se situa entre os dezasseis e os vinte e quatro anos). 

Em contraste, a utilização de internet pela população sénior é bastante inferior (44,3% na 

faixa etária situadas entre os sessenta e cinco e os setenta e quatro anos).  

 

Questão de pesquisa: Em que medida as práticas de literacia estão a ser digitalizadas em 

cada país?  

Quisemos perceber quais os contextos em que a leitura e escrita são levadas a cabo em 

suporte digital, e em que contextos a escrita manuscrita e o suporte de papel são ainda 

predominantes. Constatámos que a escrita manuscrita vai desaparecendo lentamente em 

muitas das práticas de literacia. Porém, ainda domina numa área fundamental: o ensino 

primário e secundário. Aqui a escrita manuscrita está associada a práticas de ensino 

‘tradicionais’ e também a contextos de avaliação. Muitos profissionais e alunos/formandos 

adultos consideram, porém, que esta situação deveria mudar.  

Na pesquisa efetuada na Grécia, alguns profissionais mencionaram que cerca de 70% dos seus 

alunos/formandos utilizam caneta e papel e que apenas 30% optam pelo digital, mas 

advogaram que se deveria inverter esta situação (70% digital, 30% caneta e papel). 

Curiosamente, na Irlanda, embora um número crescente de escolas esteja a adotar uma 
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política de ‘iPad-only’, recentemente, alguns pais de uma escola local (Meath) protestaram 

exigindo a devolução dos manuais escolares e o regresso aos trabalhos manuscritos. 

Os dados recolhidos em Espanha apontam para o peso da tradição nas práticas de literacia, 

ou seja, de ‘uma cultura muito forte’ que determina o continuado domínio das práticas de 

literacia ‘convencionais’. Dentre os exemplos citados incluem-se escolas que ainda mantêm  

folhas de autorização manuscritas, comunicação manuscrita com os pais e trabalhos de casa 

manuscritos. Por outro lado, alguns procedimentos associados à relação do Estado com os 

cidadãos são ainda presenciais (por exemplo, o acesso ao acesso ao subsídio de desemprego). 

A escrita manuscrita é ainda dominante em diversos contextos da vida social, pois os pedidos 

em bares e restaurantes são em regra rabiscados em blocos de papel branco que são 

entregues como recibo.  

Na Grécia e Chipre a situação é semelhante. A escrita manuscrita continua a ser dominante 

na realização de trabalhos escolares, especialmente no ensino primário, particularmente, nas 

escolas públicas. Os alunos são instados a escrever composições ou quaisquer outros 

exercícios em suporte de papel. No ensino secundário a situação é idêntica. Pese embora a 

escrita manuscrita não seja tão dominante como no ensino primário, os exames nacionais 

continuam a ser realizados em suporte de papel com recurso à escrita manuscrita. Por seu 

turno, no Chipre há equipamento de TIC disponível, mas não existe um currículo de TIC ao 

nível do ensino primário.   

Na maioria dos países parceiros, as principais instituições públicas, tais como hospitais e 

outros serviços, estão a mudar para meios digitais de comunicação. Atualmente, na Irlanda, 

cerca de 90% das escolas utilizam SMS para comunicar com os encarregados de educação. As 

instituições financeiras e os prestadores de serviços domésticos têm exercido pressão para 

que o papel deixe de ser predominante, quer na emissão de faturas quer na comunicação, 

assim como os hospitais enviam lembretes por SMS relativos à marcação de consultas. 

Relativamente a Portugal reportou-se que as áreas nas quais mais se sente o processo de 

digitalização são as seguintes: i) a pesquisa de informação sobre bens e serviços; ii) a 

comunicação por e-mail; iii) a leitura de notícias online; iv) a participação nas redes sociais; v) 



  DiLitE IO1 
 

14 
 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação do seu conteúdo, que reflete apenas os pontos de 
vista dos autores, a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações contidas na mesma 
[Projeto Número: 2019-1-UK01-KA204-062081]. 

 

a visualização de vídeos; vi) os serviços bancários e os pagamentos online; vii) a marcação de 

consultas médicas online (OBERCOM, Março de 2018: 18-20). 

Em Espanha, a marcação de consultas médicas é exclusivamente feita online e os resultados 

dos exames de sangue são enviados por e-mail. Os pedidos de documentação por parte de 

autoridades policiais são expedidos por via digital. Existem, todavia, diferenças significativas 

entre escolas privadas e escolas públicas. As escolas privadas tendem ser mais digitais, 

fazendo exames online ou enviando trabalhos casa via internet e mesmo as comunicações 

com os pais são agora online. Já as escolas públicas tendem a carecer da maioria destas 

práticas digitais. 

 

Questão de pesquisa:  As literacias digitais estão a ser ensinadas, em caso afirmativo, como 

e em que contextos?  

Em Espanha, as literacias digitais básicas são ensinadas rotineiramente, porém, verifica-se um 

enorme fosso geracional e socioeconómico que determina o acesso, as práticas e/ou a 

utilização de ferramentas digitais fora destes contextos. Por outro lado, com exceção das 

universidades, a escrita manuscrita é predominante na maioria dos ambientes pedagógicos, 

o que contribui para inibir o desenvolvimento das literacias digitais. Assim, tarefas que podem 

ser executadas com recurso ao telemóvel, tablet ou similar, são levadas a cabo em suporte 

de papel. O ensino da literacia digital depende da existência equipamentos disponíveis e é 

muitas vezes levado a cabo de forma descontextualizada, isto é, para a aquisição de outras 

subcompetências digitais. 

Os sistemas de ensino grego e cipriota estão ainda concentrados na elaboração de exames de 

alto nível e na memorização de conteúdos, estruturados seguindo modelos curriculares 

bastante tradicionais. Na Grécia, o Fundo Social Europeu (FSE) tem financiado a criação de 

infraestruturas informáticas em muitas escolas, mas a integração do digital nos curricula é 

ainda insuficiente. As TIC têm penetrado paulatinamente no ambiente escolar, não só no 

ensino e na aprendizagem e/ou no acompanhamento do progresso dos alunos, mas também 

na administração escolar e nas bibliotecas escolares. Algumas das principais iniciativas neste 
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campo consistem em cursos de alfabetização de adultos oferecidos pelas ‘Escolas Segunda 

Oportunidade’, pelos ‘Centros de Educação de Adultos’ e pela HERON. Com efeito, o 

programa da HERON - ‘Formação de adultos para a aquisição de competências informáticas 

básicas’ - é uma iniciativa pioneira de grande escala concebida para ajudar os cidadãos a 

adquirirem competências básicas no domínio das novas tecnologias. Estes cursos visam, a 

aquisição de conhecimentos técnicos e de competências para uma utilização eficaz das TIC, 

bem como a compreensão do impacto das TIC na sociedade, cultivando uma atitude positiva 

em relação às mesmas, como algo incontornável para fazer face às exigências da 

modernidade. 

Similarmente, o desenvolvimento de ‘Centros de Educação de Adultos’ pelo Estado grego 

cumpre o propósito de criar uma rede de centros locais apostados no ensino de competências 

digitais básicas. Por seu turno, os ‘Centros de Aprendizagem ao Longo da Vida’, estabelecidos 

por municípios ou por entidades privadas gregas, oferecem diversos programas e serviços, 

entre os quais se incluem a aquisição de competências digitais básicas.  

Em Portugal, o sistema de educação e formação de adultos comporta várias modalidades: 

RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências); C-VET/EFA (Cursos de 

Educação e Formação de Adultos); e, Formação Modular. Nestes ambientes de 

aprendizagem, as literacias digitais básicas são ensinadas formalmente, através da disciplina 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) (ELINET, 2016; Canelas & Ramos, 2019). Além 

disso, os dados recolhidos durante a investigação demonstram que os conhecimentos no 

campo da literacia digital são também transmitidos informalmente, durante a frequência dos 

cursos, designadamente nos casos em que os recursos digitais estão disponíveis (por 

exemplo, computadores, tablets), fomentando o desenvolvimento de competências digitais. 

Na Irlanda, o programa Digital Skills for Citizens visa a capacitação dos cidadãos para 

participarem plenamente na economia e sociedade digitais. Este programa integra a iniciativa 

Getting Citizens Online, que oferece formação a adultos que nunca utilizaram a internet, com 

o intuito de ultrapassar uma barreira fundamental na transição para o digital. Além disso, o 

projeto nacional, All Aboard (Digital Skills Framework), visa capacitar alunos, professores e 
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quaisquer outros indivíduos para a utilização das tecnologias no seu trabalho, nos seus 

estudos, ou noutros aspetos do seu quotidiano. 

Os vários parceiros do consórcio salientaram também que os profissionais (professores e 

formadores de adultos) necessitam de desenvolver as suas competências no campo da 

literacia digital. Por um lado, estes resistem a utilizar dispositivos digitais em contexto de 

aprendizagem. Por outro, escasseia a informação relativa a estratégias pedagógicas para o 

desenvolvimento de competências digitais dos seus alunos. Portugal citou um estudo (Lucas 

et al. 2019), no qual é sublinhado um elemento importante: ao invés de banir os smartphones 

das salas de aula, seria mais útil explorar as potencialidades destes dispositivos para a 

aprendizagem. Também os alunos se sentem muitas vezes desconfortáveis com o uso de 

dispositivos digitais para fins de aprendizagem. A orientação fornecida pelos docentes é 

escassa, designadamente no respeitante à realização de pesquisas online, contextos em que 

é necessário comparar, validar e combinar informações provenientes de diferentes fontes.  

Como veremos, em seguida, em todos os países parceiros ressalta a necessidade de promover 

um ensino contextualizado de práticas de literacia digital que sejam relevantes para as vidas 

e ambições dos alunos/formandos adultos.   

 

2.3 Pesquisa com alunos/formandos adultos 

A equipa do projeto realizou um total de 140 inquéritos junto de alunos/formandos adultos, 

utilizando um guião concebido para ser adaptável a diversos cenários. Não obstante, os 

inquéritos foram levados a cabo em contexto de sala aula. 

Em seguida, apresentam-se os dados recolhidos por cada organização parceira. Todavia, 

cumpre sublinhar dois elementos fundamentais: os alunos/formandos adultos reportaram 

utilizar uma vasta gama de dispositivos - tablets, computadores portáteis, telemóveis e até 

um smartwatch. E em todos os contextos nacionais analisados, as respostas dos participantes 

revelaram a importância do smartphone nas suas vidas, em detrimento de computadores, 

computadores portáteis e tablets.  
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Inquéritos alunos/formandos adultos por país:  

 

Chipre 

 

 

 

Grécia: 
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Portugal2 

 

 

 

Irlanda 

 

 

 

 
2 Portugal dividiu os seus resultados entre dois grupos de formandos - falantes 'nativos' e 'não-nativos'. Os 
resultados globais podem ser observados aqui, e as mesmas tendências foram amplamente refletidas em 
ambos os grupos. As tabelas separadas podem ser vistas nos relatórios completos dos países que seguem o 
conteúdo principal deste livro eBook. 
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Espanha: 

 

 

 

Reino Unido  
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Nas 72 entrevistas de follow-up realizadas, os alunos/formandos adultos reportaram utilizar 

uma grande variedade de programas e de aplicações digitais, assim como diversas redes 

sociais. Referimo-nos concretamente: ao Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, 

Messenger e Viber; aos motores de busca Google e Safari; à Wikipedia e ao tradutor do 

Google. Os inquiridos referiram ainda recorrer às seguintes ferramentas digitais: Gmail, 

Waze, Mb Way, Infojobs, LinkedIn e Spotify, bem como a plataformas de homebanking. 

Além da comunicação com os seus colegadas de trabalho, os alunos/formandos adultos 

mencionaram realizar pesquisas na internet com alguma frequência. Tais pesquisas estão 

relacionadas com a procura de emprego e também para efeitos de aprendizagem de línguas. 

No que toca às competências que os formandos/alunos adultos gostariam de adquirir, 

destacam-se a edição de vídeo e de áudio. 

Em Espanha e Portugal, embora a maioria dos inquiridos tenha referido que os seus 

dispositivos digitais são sobretudo utilizados para comunicar com os seus familiares e entes 

queridos, boa parte reportou o seu uso recorrente por motivos profissionais. As amostras 

espanhola e portuguesa perspetivaram de modo francamente positivo a utilização de 

dispositivos móveis em contexto formativo e/ou de aprendizagem em sala, contestando a 

visão prevalecente junto de alguns profissionais de que tais dispositivos constituem um fator 

de distração.  

No caso de Espanha, foram reportadas dificuldades de compreensão relativamente a algumas 

aplicações específicas, designadamente o Google Maps. Os inquiridos consideraram que esta 

e outras aplicações não são suficientemente intuitivas e/ou utilizam uma ‘linguagem digital’ 

que não entendem. Por seu turno, em Portugal, foram mencionadas dificuldades na utilização 

de Smart TVs e de computadores.  

Em contraste com os restantes países, na Grécia, a maioria dos inquiridos relatou não usar 

dispositivos digitais no trabalho (uma circunstância que pode estar relacionada com o tipo de 

funções profissionais da amostra). Todavia, apesar de afirmarem que se sentem confiantes 
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enquanto utilizadores dos seus dispositivos digitais, a maioria dos inquiridos não faz compras 

online, porquanto refere não dispor dos conhecimentos necessários para tal.  

 

2.4 Pesquisa com os profissionais 

Com o propósito de procedermos à recolha de dados junto de profissionais concebemos 

também um questionário que foi aplicado a uma amostra composta por 57 indivíduos. 

Subsequentemente, realizámos 34 entrevistas de follow-up presenciais. Em todos os países 

parceiros, os profissionais inquiridos reportaram que os seus alunos/formandos adultos são 

detentores de elevados níveis de proficiência e de confiança quer no uso de telemóveis quer 

de algumas aplicações específicas.  

A generalidade dos profissionais considera que os seus alunos/formandos adultos utilizam 

sobretudo o smartphone para comunicar com amigos e familiares, tirar fotografias e interagir 

socialmente através do Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc. Muitos 

profissionais referiram, porém, que a comunicação com os seus alunos/formandos adultos 

tem vindo a realizar-se crescentemente online e que, especialmente os mais jovens, utilizam 

os seus dispositivos móveis em contexto de aula.  

Perspetivando os usos e os propósitos mais amplos das ferramentas de comunicação digital, 

boa parte dos profissionais referiu considerar os seus formandos como sendo detentores de 

um grau de proficiência básico em termos de utilização de dispositivos e de aplicações digitais. 

Todavia, o uso de tablets, de computadores e/ou de computadores portáteis revelou-se mais 

restrito e desafiante para os alunos/formandos adultos.  

 

Utilização de dispositivos digitais em contexto formativo: 

No que diz respeito à utilização de dispositivos digitais em contexto formativo, verificam-se 

duas tendências. Alguns profissionais reportaram não utilizar tais dispositivos para fins de 

aprendizagem em contexto de aula/formação. Já outros utilizam-nos. Todavia, dentro deste 
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último segmento, as perceções e práticas são variadas: alguns profissionais declaram deparar-

se com um dilema, recorrem aos dispositivos mas consideram que estes são um fator de 

distração. Enquanto outros mencionam que alguns dos adultos não estão ainda familiarizados 

com uso destas tecnologias e/ou que o uso de dispositivos móveis aumenta os tempos de 

realização das atividades propostas.  

As infraestruturas não aparentam ser fator determinante para a utilização de dispositivos 

digitais em contexto formativo. Em Espanha, por exemplo, apesar de mais de metade dos 

profissionais entrevistados afirmar ter Wi-Fi disponível no seu local de trabalho, nove dos 

onze inquiridos concordam que a maior parte do seu trabalho ainda se baseia no suporte de 

papel, embora reconheçam que o ensino e a formação com recurso ao digital esteja a 

aumentar. 

É importante mencionar que a generalidade dos profissionais inquiridos considera que a 

utilização de dispositivos e de aplicações digitais em contexto formativo pode contribuir para 

capacitar os alunos/formandos adultos: a realização de tarefas de pesquisa online, a receção 

de materiais didáticos, bem como o contacto e o envio de trabalhos foram algumas das 

tarefas mencionadas. 

Os profissionais estão também amplamente conscientes da contradição entre os sistemas de 

ensino - em grande parte ainda baseados em papel - e as sociedades que são crescentemente 

digitais. Os professores/formadores de adultos britânicos, por exemplo, realçam que exames 

e testes linguísticos são ainda realizados em suporte de papel, com recurso à escrita 

manuscrita. Já os seus congéneres cipriotas salientam que lhes parece uma contradição pedir 

a um aluno/formando para fazer notas manuscritas em contexto de aula/sessão formativa, 

mas exigir a elaboração de relatórios e/ou trabalhos em formato digital.  

 

Literacias em mudança  

De um modo geral, os profissionais inquiridos concebem a escrita digital como sendo mais 

importante e de uso recorrente no seu quotidiano. Todavia, no caso de Portugal, um dos 

profissionais (professor de língua portuguesa) informou que a utilização de documentos 
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digitais resulta de restrições financeiras que inviabilizam a entrega de cópias em papel aos 

seus alunos/formandos. Um outro considerou ser fundamental que o ‘papel’ continue a 

existir e ser essencial encontrar estratégias para conciliar a cultura do papel com a cultura 

digital.  

De qualquer modo, em todos os países parceiros, verifica-se uma forte ligação emocional e 

cultural à escrita manuscrita. O que não surpreende, pois a maioria dos profissionais foram 

educados em contextos nos quais a escrita manuscrita e o suporte de papel eram 

predominantes. A maioria dos profissionais está, contudo, consciente de que as literacias 

estão em mudança, indicando que a procura e candidatura a oportunidades de emprego, o 

acesso e contacto com clínicas, hospitais, escolas e empresas são crescentemente digitais.  

É, pois, consensual que as literacias, incluindo as chamadas literacias básicas estão a mudar 

rapidamente. Assim, na ótica dos profissionais inquiridos, escrever um e-mail, preencher um 

formulário online, enviar mensagens de texto ou tirar uma fotografia num dispositivo digital 

deveriam ser consideradas competências básicas de literacia. As evidências sugerem também 

que muitos profissionais concebem as literacias digitais com um conjunto de competências 

descontextualizadas. Ou seja, boa parte dos profissionais valoriza a aquisição de 

competências específicas associadas à proficiência na utilização de programas e aplicações 

úteis em contexto formativo e/ou profissional (Microsoft Excel, Prezi, PowerPoint, Publisher, 

OneDrive, Canva), mas são pouco sensíveis aos seus usos e potencialidades em termos de 

aquisição de competências de literacia, particularmente junto de adultos em fase de iniciação 

da leitura e da escrita.  

Nesse sentido, parece-nos evidente que o processo de transição digital no campo da literacia 

irá acarretar uma profunda mudança nos modelos ensino, concretamente, no sentido da 

adoção de abordagens personalizadas que atendam à multiplicidade e diversidade das 

práticas de literacia digital e às preferências e estilos dos formandos/alunos adultos.  
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Secção 3 Uma visão de conjunto 

3.1 Fatores e questões contextuais 

No decurso da pesquisa foram identificados diversos fatores e questões contextuais que 

atuam como inibidores da aquisição de competências no campo das literacias digitais entre 

profissionais e alunos/formandos adultos.   

 Barreiras socioeconómicas – em muitos países parceiros, verifica-se uma diferença 

substancial entre serviços públicos e privados. Os serviços privados oferecem em 

regra ambientes muito mais digitalizados. 

 Relacionado com o ponto anterior, é ainda notória a escassez de infraestruturas Wi-

Fi adequadas. 

 Diferenças geracionais - a faixa etária determina o capital digital de profissionais e de 

alunos/formandos adultos. Em geral, os mais velhos estão menos interessados em 

adquirir conhecimentos no campo do digital, apresentando um menor nível de 

competências digitais.  

 Receios e ansiedades dos profissionais – alguns profissionais, não dispondo de um 

nível suficiente de competências digitais, receiam perder o capital de autoridade e de 

prestígio sobre os seus formandos/alunos adultos. Além disso, alguns profissionais 

temem que os dispositivos digitais possam ser uma distração para os 

formandos/alunos adultos.  

 Equipamentos obsoletos - inacessíveis aos alunos/formandos adultos, ou 

desadequados aos seus conhecimentos, aptidões e/ou preferências. Muitas 

instituições utilizam computadores e teclados fixos, embora muitos formandos 

tenham manifestado sua preferência por ecrãs tácteis e dificuldade em utilizar um 

teclado. 

 Visões ultrapassadas dos conceitos de literacia e de literacia digital - as competências 

digitais foram recorrentemente concebidas como estando apartadas das 

competências de literacia e não como elemento intrínseco das mesmas. Isto significa 
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que competências digitais - como utilizar um rato ou um teclado - são frequentemente 

apresentadas de modo descontextualizado.  

Adicionalmente, emergiram três questões revelantes relacionadas com o uso de 

dispositivos, software e aplicações digitais: 

 Funcionalidade - é uma das principais preocupações tanto de profissionais como de 

alunos/formandos adultos, que reportaram deparar-se com dificuldades em utilizar 

autonomamente algum software e aplicações digitais devido à sua complexidade.  

 Relações de poder - os utilizadores de dispositivos digitais nem sempre têm controlo 

sobre a forma como as tarefas digitais podem ser realizadas. Por exemplo, os bancos 

e outras instituições impõe a utilização de determinadas aplicações ou programas ou, 

até dispositivos para a realização de determinadas tarefas (por exemplo, 

transferências de dinheiro, agendamento de compromissos, entre outros).  

 Dependência – em estreita articulação com o ponto anterior encontra-se a questão 

da dependência face a plataformas e dispositivos digitais, que não são controlados 

pelos utilizadores. Quando os dispositivos e aplicações digitais falham, existem poucas 

opções de cópia de segurança ou reparação.  

 

3.2 Boas práticas emergentes? 

Atualmente, não existe consenso relativamente ao conjunto de boas práticas adotar para 

promover o ensino/formação no campo das literacias digitais. As abordagens mais 

tradicionais baseiam-se tipicamente num paradigma associado à aquisição de conhecimentos 

e competências ao nível das TIC.  

Porém, cumpre destacar que, em Portugal, são várias as iniciativas de âmbito nacional, 

regional e local, que focalizam o desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e 

competências digitais de adultos, revelando a aposta do país na inclusão digital. Por exemplo: 

i) a Estratégia Nacional para a Inclusão e Literacia Digital 2015-2020 (ENILD), centrada nos 

cidadãos adultos que nunca utilizaram a internet e nas pessoas mais vulneráveis à exclusão 
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digital, visa desenvolver competências digitais em cinco áreas: informação, comunicação, 

criação de conteúdos, segurança e resolução de problemas; ii) o projecto LIDIA (Alfabetização 

Digital de Adultos), coordenado pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 

produziu materiais formativos para apoiar a literacia digital de adultos e assegurar que os 

mais vulneráveis à exclusão digital têm oportunidade de desenvolver competências-chave 

neste campo.   

 

Bring your own device – uma abordagem alternativa 

O conceito Bring Your Own Device – BYOD (que em português significa, traga o seu próprio 

dispositivo) assenta no princípio de que os alunos/formandos devem usar os seus próprios 

equipamentos (telefones, tablets, computadores portáteis) para aprender, sendo uma 

abordagem crescentemente utilizada em contextos formativos e empresariais.  

No Reino Unido, o BYOD tem ganho adeptos em contexto de formação, nos quais são 

adotadas abordagens participativas, como tem sucedido em algumas organizações de 

refugiados. Já em Espanha, o programa ‘Digitalizadas’ leva computadores e tablets às zonas 

rurais e visa o ensino de competências básicas de literacia junto de mulheres, bem como o 

apoio de adultos na procura de emprego. Em Portugal, projetos similares apoiam sectores da 

população em risco de exclusão digital. E, na Irlanda, o programa Digital Skills for Citizens 

adotou a também a abordagem BOYD.  
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Secção 4 Recomendações: Educação e formação em literacias digitais  

4.1 Principais necessidades de formação 

No decurso das entrevistas realizadas junto de profissionais foram identificadas as seguintes 

necessidades no campo da educação e formação em literacias digitais:  

 aumento da confiança em muitos aspetos associados à literacia de digital 

 desenvolvimento de uma perceção mais rigorosa dos usos e das aspirações de 

alunos/formandos adultos em termos de literacias e de dispositivos digitais 

 métodos e técnicas para melhor entender e analisar práticas de literacia digital 

 formas mais eficazes de analisar e compreender o papel das literacias digitais na vida 

dos alunos/formandos adultos 

 abordagem BYOD 

 promoção do entendimento da diversidade das preferências digitais dos alunos 

 identificação de literacias e práticas digitais que tenham impactos concretos na 

capacitação de alunos/formandos adultos e que tenham em conta os seus próprios 

conhecimentos, aptidões e experiência de vida 

 utilização de redes sociais para fins de formação 

 utilização de teclados 

 utilização de programas, tais como Microsoft Word e Microsoft Excel 

 tendo em conta o Covid-19, usos da tecnologia para apoiar a formação à distância 
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4.2 Implicações: Conteúdos Formativos 

Considerando tudo quanto temos vindo a referir, os conteúdos formativos a desenvolver no 

âmbito do projeto DiLitE deverão ser concebidos de modo a garantir a sua adaptabilidade e 

aplicabilidade a diversos contextos, bem como atender às necessidades de profissionais e de 

alunos/formandos adultos. Nesse sentido, será criada uma estrutura curricular de tipo 

participativo que deverá: 

 ser adaptável a contextos culturais, nacionais e regionais diversos 

 gerar confiança 

 apresentar a literacia e as literacias como conjuntos de práticas contextualizadas 

 ter em conta a rápida transformação das tecnologias digitais (em termos de hardware 

e de software) 

 recomendar abordagens participativas, para que profissionais e alunos/formandos 

adultos trabalhem em conjunto 

 enquadrar a criação de identidades digitais, bem como promover a autonomia dos 

alunos/formandos adultos e a sua participação plena na sociedade digital 

 promover a empatia entre profissionais e alunos/formandos adultos, essencial para 

corresponder à diversidade dos contextos sociais e às preferências dos formandos, 

bem como para perceber qual o seu nível de competências no campo da literacia 

digital 

 ser baseada em exemplos práticos, para que as literacias digitais ensinadas sejam úteis 

para a vida quotidiana atual e futura dos adultos  

Ademais, boa parte dos princípios constantes nas diretrizes emanadas pela Irish National 

Adult Literacy Agency, podem também ser aplicados no desenvolvimento dos conteúdos 

formativos no âmbito do projeto. A saber:  

 O trabalho na literacia de adultos baseia-se numa filosofia de formação que se 

preocupa com o desenvolvimento pessoal e a ação social.  
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 A literacia de adultos é um processo ativo e expressivo. Os formandos têm o direito em 

explorar as suas necessidades e interesses, estabelecer os seus próprios objetivos e 

decidir como, onde e quando desejam aprender.  

 O trabalho na literacia de adultos respeita diferentes crenças, culturas e formas de ser. 

Um código ético de confiança e confidencialidade está subjacente a todos os aspetos 

do trabalho.  

 Os conhecimentos e competências dos formandos são vitais para a organização eficaz 

do trabalho de alfabetização de adultos.  

 Os adultos aprendem melhor quando a decisão de regressar à aprendizagem é sua e 

o ambiente é de apoio, descontraído e amigável. 
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4.3 Implicações: Recursos Didáticos 

Assim, o conjunto de recursos formativos a desenvolver deve também integrar uma ampla 

gama de ferramentas e de atividades que apoiem profissionais e alunos/formandos adultos 

na sua vida quotidiana, designadamente em termos de:  

 planeamento de sessões 

 recursos de autoaprendizagem para formandos e/ou profissionais 

 ferramentas de avaliação e de reflexão das aprendizagens 

Os recursos deverão ser adaptáveis e aplicáveis a diversos contextos. Em particular, deverão 

atender à multiplicidade das literacias digitais e às preferências (e necessidades) dos 

alunos/formandos adultos. Os recursos ligados a contextos específicos podem ser úteis, 

desde que os profissionais possam facilmente adaptá-los aos seus próprios contextos. Os 

recursos terão ainda de mostrar aos alunos/formandos adultos algumas das principais 

diferenças entre as literacias básicas baseadas no suporte de papel e o mundo digital, 

designadamente a natureza multimédia e multimodal das comunicações digitais. Mais 

importante, os recursos deverão focalizar literacias digitais contextualizadas e relevantes 

para a vida dos alunos/formandos adultos.  

Nesse sentido, poderão ser desenvolvidos recursos visando abordar a diversidade e a 

natureza contextualizada das literacias digitais, nomeadamente através de exemplos em que 

o digital substituiu procedimentos e processos tradicionalmente levados a cabo em suporte 

de papel. Por exemplo:  

 Serviços de saúde - um dos recursos poderia incidir sobre a marcação de uma consulta 

ou exame médico, ou até sobre a renovação de uma receita, conforme o contexto 

local 

 Serviços Escolares - outro dos recursos poderá focalizar a comunicação entre 

encarregados de educação e estabelecimentos de escolares de ensino; ou seja, o 

acesso e utilização de uma plataforma e-schooling, para a marcação de uma reunião, 

para a consulta da avaliação do educando, ou quaisquer outras comunicações 

inerentes a este contexto específico 
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Em ambos os casos, comunicações outrora levadas a cabo presencialmente e/ou em suporte 

de papel, são agora passíveis de ser levadas a cabo remotamente, por intermédio de uma 

grande variedade de ferramentas e através de uma multiplicidade de dispositivos. Isto 

significa que, para apoiar devidamente os formandos na aquisição destas novas literacias, os 

profissionais têm de ser capazes de perceber qual o papel e a importância destas (e de outras) 

práticas de literacia digital na vida dos adultos. Para tal, os profissionais deverão começar por 

estabelecer um processo consistente de colaboração com todos os alunos/formandos 

adultos, a fim de rastrear quais as aplicações ou dispositivos utilizados mesmos no seu 

quotidiano. Após selecionar o contexto mais apropriado para os adultos trabalharem no 

sentido do desenvolvimento das literacias digitais, os profissionais deverão tentar descobrir, 

tanto quanto possível, como isso é que os adultos executam tais tarefas no seu dia-a-dia. Só 

assim, os profissionais poderão garantir que os recursos didáticos de que dispõem 

correspondem às reais necessidades dos adultos que pretendem capacitar.  O ideal seria que 

os profissionais pedissem aos alunos/formandos que usassem os seus dispositivos e para lidar 

com situações reais relevantes. O tipo de questões e de processos que deveriam integrar o 

recurso são descritos nas linhas orientadoras que se seguem: 

 Como é que cada aluno/formando adulto comunica com determinada instituição? (Tal 

poderá variar de participante para participante, a menos que todos lidem com as 

mesmas instituições) 

 Quais são as restrições contextuais? Os formandos precisam de utilizar um dispositivo 

ou aplicação específicos? Ou não?  

 O que se está a pedir alunos/formandos adultos que façam? O que é que estes 

pretendem fazer?  

 Com base nas respostas dadas anteriormente, que dispositivos e aplicações seriam 

escolhidos pelos alunos/formandos adultos?  

 Existem problemas decorrentes dos contextos, das tecnologias e das escolhas dos 

adultos? (Por exemplo, questões de segurança ou de acesso) 

 Como é que tal é percecionado pelos adultos?  

 Os processos de construção e atribuição de significados poderão variar, tendo em 

conta as tecnologias, dispositivos e aplicações utilizadas? 
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 Que linguagem será necessário dominar e utilizar, tendo em conta a tarefa, as 

aplicações e os dispositivos digitais utilizados? 

 Que outras competências são relevantes e necessárias? (É aqui que o uso de ecrãs 

tácteis, teclados, ratos, etc., poderá ter conta as escolhas dos adultos, de modo 

significativo, útil e contextualizado).   
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Secção 5 Sumário Executivo 

As evidências recolhidas e analisadas no decurso do presente relatório sugerem:  

 A existência de um claro desajuste entre os entendimentos de profissionais e de 

alunos/formandos adultos relativamente à relevância, objetivos e usos das literacias 

digitais 

 A existência de um desajuste entre as literacias escolares, baseadas na caneta e no 

papel, e as literacias digitais. Uma situação que é necessário alterar e que implica 

profundas transformações político-institucionais nos diversos países parceiros. E 

também alterações nos sistemas de avaliação, nas crenças e nas práticas dos 

profissionais 

 A necessidade de os profissionais compreenderem e utilizarem diferentes 

abordagens, a fim de fomentarem a literacia digital e suas práticas de forma 

contextualizada 

 A existência de alguma tensão entre abordagens associadas às literacias tradicionais 

e as literacias digitais 

 A existência de um crescente consenso em torno da abordagem BYOD, da sua 

adequação e benefícios para os alunos/formandos adultos 

 A persistência de medo e ansiedade junto dos profissionais, que inibem o seu próprio 

desenvolvimento e evolução no campo das literacias digitais, o que tem impacto 

negativo nos contextos formativos 

 A necessidade de reconhecer e integrar a diversidade tecnológica, bem como os seus 

impactos nas escolhas e preferências dos adultos em termos de práticas de literacia 

digital. Assim, a aprendizagem deverá ser entendida como uma atividade 

participativa, levada a cabo em parceria por alunos/formandos adultos e profissionais  

 Além disso, tendo em conta a atual pandemia Covid-19, é urgente promover o ensino 

e a aprendizagem das literacias digitais, em particular através da formação de 

profissionais nas abordagens acima referidas e, quando necessário, em metodologias 

de ensino e de formação à distância 


