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1- Introdução	
	

O	 presente	 relatório	 apresenta	 a	 avaliação	 interna	 da	 implementação	 de	 uma	 proposta	 de	

formação	 em	 e-learning	 no	 Estabelecimento	 Prisional	 de	 Santa	 Cruz	 do	 Bispo	 –	 Feminino	 –	 o	

projeto	E-PRIS.		

O	E-PRIS	é	um	projeto-piloto	e	inovador	em	Portugal,	na	medida	em	que	considera	não	apenas	as	

questões	de	igualdade	de	género	de	mulheres	que	se	encontram	em	situação	de	reclusão,	como	

também	 a	 sua	 futura	 reinserção	 social	 e	 laboral,	 com	 antecipação	 de	 futuras	 dificuldades	

associadas	 a	 este	 processo.	 A	 aposta	 formativa	 direcionada	 à	 literacia	 digital,	 através	 do	

desenvolvimento	 de	 competências	 na	 utilização	 das	 Tecnologias	 da	 Informação	 e	 da	

Comunicação,	permitiu	o	desenvolvimento	de	novas	metodologias	e	ferramentas	de	intervenção	

educativa	adequadas	a	esta	população.	

Partindo	 das	 potencialidades	 do	 e-learning	 como	 dispositivo	 de	 diferenciação	 pedagógica	

promotor	 de	 inclusão	 digital,	 a	 conceção	 do	 projeto	 ficou	 a	 cargo	 de	 uma	 equipa	 de	

investigadores	que	atualmente	a	 integram	a	Unidade	de	Investigação	do	Instituto	Piaget	(RECI	–	

Research	in	Education	and	Community	Intervention),	cujo	foco	de	trabalho	se	centra	nas	temáticas	

da	inclusão	e	aprendizagem	ao	longo	da	vida.		

A	 conceção	 do	 projeto	 permitiu	 que	 o	 E-PRIS	 articulasse	 as	 questões	 da	 intervenção	 educativa	

com	 a	 investigação	 e	 produção	 científica,	 associada	 ao	 desenvolvimento	 de	 novos	 modelos	

pedagógicos,	refletindo	a	responsabilidade	social	do	Instituto	Piaget	enquanto	Cooperativa	para	o	

Desenvolvimento	Humano,	Integral	e	Ecológico.		

Assim,	se	a	oferta	de	oportunidades	de	formação	com	o	recurso	às	TIC	e	através	de	sistemas	de	

gestão	de	aprendizagem	em	contextos	não	formais	visou	contribuir	para	a	plena	reinserção	social	

da	população	reclusa,	por	outro	lado,	foi	também	objetivo	do	projeto	a	construção	de	um	modelo	

de	 intervenção	 integrada	 e	 estruturada,	 suscetível	 de	 replicação/disseminação,	 credibilizando	

uma	estratégia	inovadora	de	reinserção	social.	Desta	forma,	o	projeto	visou	incentivar	de	políticas	

centradas	na	igualdade	de	género,	contribuindo	para	a	diminuição	de	fatores	de	risco	de	exclusão	

social	e	laboral	após	o	cumprimento	da	pena.		
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Para	além	da	empregabilidade,	foram	questões	centrais	do	projeto,	a	promoção	da	justiça	social	e	

o	 reforço	 da	 autoestima	 das	 reclusas,	 cuja	 implementação	 se	 traduziu	 numa	 oportunidade	 de	

desenvolvimento	 de	 competências	 (pessoais,	 sociais	 e	 profissionais)	 que,	 mais	 tarde,	 poderão	

constituir	ferramentas	fundamentais	para	a	inclusão	no	mercado	de	trabalho.		

O	 projeto	 integrou	 uma	 oferta	 formativa	 que	 pretendeu	 ir	 ao	 encontro	 das	 necessidades	 das	

reclusas	e,	simultaneamente,	 incentivar	o	seu	 interesse	pelas	atividades	formativas	com	recurso	

às	 TIC,	 numa	 lógica	 de	 aprendizagem	 ao	 longo	 da	 vida,	 com	 acompanhamento	 dos	 esforços	

individuais	 em	 termos	 de	 aprendizagem	 e	 através	 do	 incentivo	 a	 dinâmicas	 de	 grupo,	

particularmente	as	desenvolvidas	em	ambiente	virtual.	

A	aprovação	do	projeto,	a	20	de	 janeiro	de	2014,	 resultou	da	vontade	política	do	Ministério	da	

Justiça	 Português	 no	 incentivo	 a	 projetos	 inovadores	 a	 implementar	 nos	 Estabelecimentos	

Prisionais	e	decorreu	do	estabelecimento	de	um	protocolo	de	cooperação	entre	o	Ministério	da	

Justiça,	através	da	Direção-Geral	de	Reinserção	e	Serviços	Prisionais,	a	Santa	Casa	da	Misericórdia	

do	Porto	e	o	Instituto	Piaget,	enquanto,	entidade	formadora	e	responsável	pela	apresentação	do	

projeto	(Anexo	I).	

O	projeto	desenvolveu-se	no	Estabelecimento	Prisional	de	Santa	Cruz	do	Bispo	–	Feminino	e	dele	

participam	dez	reclusas,	selecionadas	com	a	colaboração	da	Santa	Casa	da	Misericórdia	do	Porto,	

a	 partir	 dos	 seguintes	 critérios:	 habilitações	 literárias	 (no	mínimo	 o	 3º	 Ciclo	 do	 Ensino	 Básico),	

tempo	de	cumprimento	da	pena	e	motivação	para	a	participação	na	formação.	

Antes	 do	 início	 da	 implementação	 do	 projeto,	 decorreram	 reuniões	 entre	 a	 Direção	 do	

Estabelecimento	 Prisional,	 os	 investigadores	 do	 Instituto	 Piaget	 e	 as	 técnicas	 da	 Santa	 Casa	 da	

Misericórdia	do	Porto,	sendo	que	nalgumas	destas	reuniões	estiveram	também	presentes	guardas	

prisionais	 e	 as	 reclusas	 a	 integrar	 no	 processo	 de	 formação.	 Foram	 amplamente	 discutidas	 as	

implicações	 da	 utilização	 de	 computadores	 portáteis	 nas	 celas,	 designadamente	 em	 termos	 de	

segurança,	 considerando	 que	 o	 período	 de	 formação	 em	 regime	 de	 e-learning,	 recorreu	 a	 um	

ambiente	 virtual	 de	 aprendizagem,	 mediado	 através	 da	 plataforma	 Moodle,	 para	 a	 qual	 foi	

construída	 uma	 solução	 técnica	 de	 garantia	 de	 segurança	 por	 parte	 de	 uma	 operadora	 de	

telecomunicações.	

O	 plano	 de	 avaliação	 do	 projeto	 é	 descrito	 no	 ponto	 2	 do	 relatório,	 dedicado	 ao	 design	 de	

avaliação,	 e	 os	 resultados	 da	 avaliação	 são	 apresentados	 a	 partir	 da	 análise	 das	 dimensões	
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definidas	para	o	projeto,	mormente	em	termos	de	impacto,	da	realização,	da	operacionalização	e	

da	conceção	da	intervenção.	

2- Design	da	Avaliação	
	

A	 avaliação	 participante,	 de	 caráter	 formativo,	 incidiu	 sobre	 os	 processos	 (contexto,	 input,	

processos	–	plataforma,	formação)	e	os	produtos	do	E-PRIS	(resultados	em	termos	de	satisfação	

com	a	formação,	com	as	aprendizagens	e	possíveis	impactos	futuros)	e	realizou-se	no	decurso	do	

projeto.	Este	processo	avaliativo	tinha	os	seguintes	objetivos:	

-	Construir	 conhecimento	acerca	do	e-learning	 em	estabelecimentos	prisionais,	especificamente	

acerca	 da	 adequação	 das	 metodologias	 de	 ensino-aprendizagem	 privilegiadas	 ao	 contexto	

específico	de	formação;	

-	 Orientar	 a	 tomada	 de	 decisões	 em	 tempo	 oportuno,	 a	 partir	 da	 identificação	 atempada	 dos	

pontos	fortes	e	dos	problemas	enfrentados	no	decorrer	do	projeto;	

-	Propiciar	os	processos	de	emancipação	e	de	tomada	de	consciência	das	formandas,	acerca	das	

vantagens	e	das	 limitações	deste	modelo	de	 formação,	enquanto	potenciador	do	envolvimento	

em	atividades	de	aprendizagem	ao	logo	da	vida.	

Do	 ponto	 de	 vista	 metodológico,	 o	 estudo	 seguiu	 uma	 orientação	 sobretudo	 qualitativa,	 num	

processo	 cíclico	de	 investigação-ação,	 tendo	os	dados	 sido	 recolhidos	 através	de	 inquéritos	por	

questionário	 e	 entrevista	 focalizada	 (focus	 group).	 Os	 dados	 quantitativos	 foram	 analisados	

através	de	estatística	descritiva	 simples,	 com	 recurso	 ao	 SPSS	21	e	os	dados	qualitativos	 foram	

analisados	através	de	análise	de	conteúdo.	

As	atividades	de	 investigação-ação	 junto	do	grupo	de	10	reclusas	envolveram	uma	componente	

prática	 de	 formação	 no	 terreno,	 com	 recurso	 a	 uma	 plataforma	 virtual	 de	 aprendizagem	

desenvolvida	especificamente	para	o	efeito,	e	uma	componente	empírica	de	investigação,		

Para	a	 intervenção	pedagógica	foi	criado	um	ambiente	virtual	de	aprendizagem	(AVA)	orientado	

pelo	modelo	ADDIA	(Clark,	2010),	tendo	sido	mobilizados	diferentes	procedimentos	de	recolha	de	

dados	 em	 cada	 uma	 das	 seguintes	 fases	 deste	 modelo:	 análise,	 desenho,	 desenvolvimento,	

implementação	e	avaliação.	
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A	fase	de	análise	correspondeu	ao	diagnóstico	da	realidade	e	incluiu	a	caraterização	dos	sujeitos,	

os	seus	conhecimentos,	competências,	historial	de	aprendizagem	ao	longo	da	vida	e	identificação	

das	necessidades	formativas.	Nesta	fase,	os	dados	foram	recolhidos	através	de	dois	inquéritos	por	

questionário.	O	primeiro,	constituído	por	12	questões,	foi	organizado	em	4	temas:	caraterização	

sociodemográfica	 (7	 questões	 fechadas);	 ocupação	 de	 tempos	 livres	 (1	 questão	 fechada);	

conhecimentos	 sobre	 as	 TIC	 (2	 questões	 fechadas);	 representações	 sobre	 educação	 online	 e	

motivação	para	o	e-learning	 (2	questões	abertas).	Este	questionário	 foi	aplicado	diretamente	às	

formandas/reclusas	em	abril	de	2014.	O	segundo	questionário	 foi	disponibilizado	na	plataforma	

Moodle,	 em	 janeiro	 de	 2015	 e	 continha	 8	 questões	 abertas	 relacionadas	 com	 a	

educação/formação	em	contextos	formal,	informal	e	não-formal	e	com	expectativas	futuras.	

A	 segunda	 fase,	 correspondente	 ao	 desenho	 envolveu	 a	 construção	 de	 um	 layout	 e	 de	 um	

storyboard	 dos	 módulos	 a	 apresentar	 na	 plataforma	 Moodle,	 bem	 como	 a	 definição	 das	

atividades	e	das	 tarefas	a	 serem	desenvolvidas	para	o	alcance	dos	objetivos,	de	acordo	com	os	

estilos	de	aprendizagem	predominantes	no	grupo	das	reclusas.	Estes	foram	avaliados	através	de	

um	teste	disponibilizado	online	através	da	plataforma	Moodle	da	formação.	Este	teste,	baseado	

no	 modelo	 VAK	 (Visual-Auditory-Kinesthetic)	 identifica	 os	 principais	 sentidos	 mobilizados	

aquando	da	 aquisição	 de	 aprendizagens	 (15	 itens	 para	 cada	 estilo)	 e	 classifica-os	 como	 visuais,	

auditivos	ou	tátil/cinestésicos	(Miller,	2001).		

A	 terceira	 fase,	 correspondente	 ao	 desenvolvimento,	 envolveu	 a	 construção	 dos	 guias	 de	

aprendizagem	e	do	ambiente	virtual	de	aprendizagem	(protótipo	inicial).	A	validação	destas	duas	

fases	 (desenho	 e	 desenvolvimento)	 ocorreu	 através	 de	 um	 focus	 group	 (Barbour	 &	 Kitzinger,	

1999),	realizado	em	fevereiro	de	2015,	antes	do	 início	da	formação,	envolvendo	o	grupo	de	dez	

formandas.	

Na	quarta	fase,	correspondente	à	implementação	do	processo	formativo,	foram	recolhidos	dados	

através	 de	um	 focus	 group,	 realizado	no	 final	 da	 formação,	 em	 setembro	de	 2015,	 envolvendo	

oito	formandas	(F1,	F2,	F3,	F4,	F5,	F6,	F7,	F8).	

A	avaliação	ocorreu	ciclicamente,	ao	longo	de	todas	as	fases	referidas	anteriormente,	através	dos	

inquéritos	 por	 questionário,	 focus	 group,	 e	 da	 observação	 direta,	 com	 registo	 feito	 através	 de	

notas	de	campo.	

Em	seguida,	serão	apresentados	os	resultados	obtidos	em	cada	uma	destas	fases.	
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3- Resultados	
Os	dados	recolhidos	são	aqui	apresentados	na	relação	com	a	fase	do	modelo	ADDIA.	

	

Fase	de	análise:	caraterização	das	formandas/reclusas	

Esta	 fase	 é	 a	 primeira	 e	 influenciou	 o	 trabalho	 seguinte,	 pois	 os	 resultados	 constituem	 os	

alicerces	das	fases	subsequentes,	conforme	esquematizado	na	Figura	1.	

	

Figura	1	–	A	fase	de	Análise	

	

Após	 a	 identificação	 dos	 objetivos	 que	 orientaram	 a	 formação,	 foram	 analisadas	 as	

características	das	potenciais	 formandas	em	duas	dimensões:	 objetivos	 e	 base	 (background)	 de	

conhecimentos	(Allen,	2007).	Com	o	procedimento	desenvolvido	nesta	fase	da	análise	pretendeu-

se	 caracterizar	 as	 formandas/reclusas	 em	 termos	 pessoais	 e	 sociodemográficos,	 e	 o	 nível	 de	

conhecimentos,	 competências	e	historial	de	aprendizagem	ao	 longo	da	vida.	Estes	dados	 foram	

recolhidos	através	de	dois	questionários.	

Análise

Necessidades 
de Formação

Caraterísticas 
do Público-

Alvo

As tarefas

Restrições
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Do	ponto	de	 vista	 pessoal,	 os	 dados	dão	 conta	de	que	 as	 10	 formandas	participantes	do	

estudo	têm	idades	compreendidas	entre	os	21	anos	e	os	53	anos.	Quanto	à	situação	profissional	

anterior	à	detenção,	duas	afirmam	ser	estudantes,	uma	desempregada,	uma	funcionária	pública,	

uma	advogada,	uma	auditora,	uma	monitora	 	de	 	desenho	 	e	 	de	 	pintura,	uma	operária,	e	duas	

não	responderam.	Relativamente	ao	estado	civil,	uma	é	viúva,	duas	são	casadas,	três	solteiras	e	

quatro	são	divorciadas	ou	separadas.	O	tempo	de	detenção	varia	dos	0,5	meses	aos	7,5	anos	e	a	

duração	da	pena	 vai	 de	 4,5	 anos	 a	 21	 anos.	Quanto	 à	 ocupação	de	 tempos	 livres	 na	prisão,	 as	

formandas	poderiam	escolher	mais	do	que	uma	opção	entre	leitura,	exercício	físico,	ver	televisão	

ou	 outra	 atividade.	 A	 atividade	mais	 escolhida	 foi	 “leitura”	 (80%),	 seguida	 de	 “exercício	 físico”	

(60%)	 e	 de	 “ver	 TV”	 (60%).	 Duas	 formandas	 indicaram	 outras	 atividades	 de	 tempos	 livres:	

artesanato,	 escrita,	 desenho	 e	 pintura.	 Relativamente	 às	 TIC,	 20%	 (2)	 das	 formandas/reclusas	

afirmou	utilizar	raramente	o	computador	antes	de	serem	presas	e	as	restantes	80%	(8)	utilizavam	

frequentemente,	sendo	que	a	aplicação	mais	utilizada	é	o	Word	(50%	utiliza	frequentemente	ou	

muito	 frequentemente)	 e	 a	menos	 utilizada	 o	 Excel	 (40%	 nunca	 utilizou,	 40%	 utilizou	 algumas	

vezes).	

Quanto	 ao	 historial	 de	 aprendizagem	 ao	 longo	 da	 vida,	 as	 respostas	 ao	 segundo	

questionário	 estavam	 relacionadas	 com	 a	 educação	 em	 diferentes	 contextos:	 formais	 (opinião	

sobre	 a	 Escola);	 não	 formais	 (participação	 em	 ações	 de	 formação	 para	 além	 da	 escolaridade	

obrigatória)	 e	 informais	 (opinião	 sobre	 o	 papel	 da	 “escola	 da	 vida”).	 Outras	 questões	 eram	

associadas	a	expetativas	em	relação	à	formação	em	curso.	

Relativamente	 à	 Escola,	 9	 formandas/reclusas	 têm	 opiniões	 favoráveis	 e	 uma	 opinião	

desfavorável.	As	justificações	dadas	para	a	perceção	favorável	acerca	da	Escola	estão	relacionadas	

com:	 as	 aulas	 (1	 formanda);	 a	 possibilidade	 de	 confraternização	 com	 colegas	 (1	 formanda);	 a	

aprendizagem	com	os	pares	e	comunicação	com	os	outros	(2	formandas);	a	utilidade	em	termos	

de	desenvolvimento	pessoal	e	profissional	 (5	 formandas),	e	aquisição	de	conhecimentos	para	o	

futuro	 (2	 formandas).	 	Por	outro	 lado,	a	opinião	desfavorável	 relativamente	à	Escola,	prende-se	

com	 a	 sua	 associação	 a	 uma	 fase	 difícil	 da	 vida	 relacionada	 com	 a	 ausência	 dos	 pais	 e	 o	

sentimento	de	isolamento	e	de	abandono.	

Quanto	à	formação,	para	além	da	escolaridade	obrigatória,	4	das	7	formandas/reclusas	que	

responderam	a	esta	questão	afirmaram	ter	 frequentado	ações	de	formação.	Fizeram-no	através	

do	 centro	 de	 emprego	 (2	 formandas),	 do	 local	 de	 trabalho	 (1	 formanda)	 e	 do	 Município	 (1	

formanda).	 As	 razões	 referidas	 para	 a	 procura	 de	 formação	 foram:	 “ocupação	 do	 tempo”	 (1	
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formanda);	 “interesse	 na	 área”	 (1	 formanda);	 “qualificação	 profissional”	 (1	 formanda).	 Quanto	

aos	 fatores	 que	 dificultam	 a	 participação	 em	 ações	 de	 formação,	 referiram:	 burocracias	 (1	

formanda);	 reclusão	 (3	 formandas);	 falta	 de	 vontade	 pessoal	 (1	 formanda);	 receio	 de	 errar	 (1	

formanda)	e	falta	de	experiência	(1	formanda).	

Relativamente	 à	 aprendizagem	 na	 “escola	 da	 vida”,	 isto	 é,	 em	 contextos	 informais	 de	

formação,	estas	reclusas	consideram	que	aprenderam	coisas	 importantes	para	a	vida.	Seis	delas	

associam	essas	 aprendizagens	 ao	 contato	 com	 familiares,	 amigos	 e	 à	 experiência	 própria.	Disto	

são	exemplos	as	seguintes	afirmações:	

Na	minha	opinião	acho	que	o	dia-a-dia,	 as	asneiras	e	as	 vitórias	 foram	
muito	importantes	para	eu	aprender	na	minha	vida.	Essas	aprendizagens	
devem-se	a	mim	e	a	pessoas	que	já	fizeram	e	fazem	parte	da	minha	vida	
(formanda	5).	

A	vida	por	si	só	é	uma	aprendizagem,	tudo	que	se	aprende	é	importante,	
todos	 os	 dias	 estou	 a	 aprender	 coisas	 novas	 em	 várias	 situações.	
Olhando	 para	 a	 vida	 com	 olhos	 de	 ver,	 bem	 abertos,	 tudo	 serve	 para	
refletir	 e	 aprender	 seja	 por	 nos	 próprios	 ou	 com	 alguém	que	 nos	 seja	
alheio,	mas	que	nos	faz	pensar	(formanda	6).	

	

No	 que	 diz	 respeito,	 ainda,	 ao	 contexto	 informal	 de	 formação,	 duas	 formandas	

manifestaram	uma	apreciação	menos	positiva,	conforme	é	possível	depreender	das	afirmações:	

	Há	certas	coisas	que	aprendi	na	vida,	outras	que	aprendi	na	escola.	Mas	
as	melhores	foram	na	escola,	sem	dúvida	(formanda	3).	

Ao	longo	da	nossa	vida	aprendemos	muito.	Mas	nem	sempre	são	coisas	
boas.	Por	vezes	aprendemos	mal.	Na	escola	é	bem	diferente,	tudo	o	que	
aprendemos	lá	é	bem	ensinado	(formanda	4).	

	

Os	dados	recolhidos	vão	ao	encontro	do	estudo	a	nível	europeu	realizado	por	Hawley,	Murphy	

&	 Souto-Otero	 (2013),	 onde	 referem	 que	 menos	 do	 que	 25%	 dos	 reclusos	 e	 das	 reclusas	

participam	de	atividades	de	aprendizagem	ao	longo	da	vida,	sendo	que	“as	barreiras	mais	comuns	

à	participação	são	a	falta	de	motivação	e	experiências	prévias	negativas	em	educação1”(idem,	p.	

24).	

																																																													
1	Tradução	das	autoras.	Original	“Common	barriers	to	participation	are	lack	of	motivation	and	previous	
negative	experiences	of	education”  	
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Para	 além	 das	 características	 pessoais	 e	 conhecimentos,	 nesta	 fase	 de	 análise	 foram	

interpretados	 dados	 relativos	 aos	 estilos	 de	 aprendizagem	 através	 do	 preenchimento	 de	 um	

teste,	disponibilizado	online,	por	parte	de	7	formandas,	conforme	apresentado	na	Tabela	1.	

	

Tabela	1:	Estilos	de	aprendizagem	privilegiado	pelas	formandas/reclusas	

	
Tátil/Cinestésico		 Visual	 Auditivo		 Resultado	

F	1	 11	(73%)	 4	(33%)	 10	(67%)	 Cinestésico/auditivo	

F4	 7	(47%)	 3	(25%)	 8	(53%)	 Auditivo/	Cinestésico	

F	5	 13	(87%)	 6	(50%)	 8	(53%)	 Cinestésico	/	auditivo	

F6	 8	(53%)	 7	(58%)	 6	(40%)	 Visual/	Cinestésico	

F	7	 10	(67%)	 6	(50%)	 6	(40%)	 Cinestésico	/visual	

F	8	 9	(60%)	 7	(58%)	 2	(13%)	 Cinestésico	/visual	

F	9	 7	(47%)	 5	(42%)	 9	(60%)	 Auditivo/	Cinestésico	

	

Estas	 formandas/reclusas	 apresentam,	 na	 sua	 maioria,	 mais	 facilidade	 de	 aprendizagens	

através	de	situações	concretas,	ou	seja,	estilo	tátil/cinestésico	(4	formandas),	seguido	de	auditivo	

(2	 formandas)	 e	 visual	 (1	 formanda).	 Estes	 resultados	 vão	 ao	 encontro	 do	 pedido	 de	 “mais	

movimento”	 que	 foi	 feito	 durante	 o	 focus	 group.	 Esta	 constatação	 reflete	 a	 necessidade	 de	

inclusão	de	elementos	multimédia	contínuos	(necessidade	de	tarefas	completas,	que	permitam	a	

interação	e	uma	maior	relação	com	a	realidade	e	um	acréscimo	de	elementos	auditivos	e	visuais).	

Ainda	 nesta	 fase	 da	 análise,	 foram	 interpretados	 dados	 relativos	 às	 tarefas	 e	 atividades	

necessárias	 e	 fundamentais	 para	 atingirmos	 os	 objetivos	 propostos	 anteriormente	 e	 a	 forma	

como	deveriam	ser	organizadas,	tendo	em	atenção	as	características	específicas	do	público-alvo,	

eventuais	 restrições	organizacionais	passíveis	de	condicionar	os	objetivos	a	atingir	e	de	que	são	

exemplo:	 o	 financiamento;	 os	 recursos	 humanos	 e	materiais	 disponíveis;	 o	 tempo	 necessário	 à	

execução	da	formação;	as	limitações	que	contextos	prisionais	colocam	à	utilização	da	Internet.	
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Consideramos	os	dados	recolhidos	fundamentais	para	o	sucesso	deste	projeto	de	educação	

online.	 É	 importante	 ter	 em	 consideração	 as	metas	 que	 se	 pretendem	atingir,	 as	 competências	

que	 se	 pretende	 que	 os	 formandos	 atinjam,	 os	 recursos	 necessários	 e	 disponíveis	 a	 serem	

utilizados,	os	conteúdos	a	serem	incluídos	no	curso	e	as	aptidões	das	formandas.		

Os	 resultados	 da	 fase	 de	 análise	 foram	 utilizados	 na	 criação	 de	 um	 documento	 com	 o	

enquadramento	 do	 e-curso:	 objetivos	 da	 formação,	 conteúdos,	 estratégias	 de	 ensino	 e	 de	

motivação,	 fontes	 de	 informação,	 avaliação,	 interface	 com	 o	 utilizador	 (formandas/reclusas)	 e	

ferramentas	de	comunicação.	

	

Fase	do	desenho	e	desenvolvimento	do	ambiente	virtual	de	aprendizagem	

Tendo	como	ponto	de	partida	o	objetivo	do	projeto,	ou	seja,	contribuir	para	a	 reinserção	

social	 da	 população	 reclusa,	 criando	 um	 modelo	 de	 intervenção	 integrada	 e	 estruturada,	

suscetível	 de	 replicação/disseminação,	 e	 credibilizando	 uma	 estratégia	 inovadora	 de	 reinserção	

social,	 foi	 desenvolvido	 um	 plano	 esquemático	 (outline)	 com	 os	 conteúdos	 do	 e-curso	 e	 sua	

organização	numa	estrutura	familiar	às	formandas:	módulo	e	tópicos.	

A	 fase	 de	 desenho,	 conforme	 referido,	 envolveu	 a	 construção	 de	 um	 layout	 e	 de	 um	

storyboard	dos	módulos	a	serem	desenvolvidos	na	plataforma	Moodle,	bem	como	a	definição	das	

atividades	e	das	tarefas	a	serem	executadas	para	o	alcance	dos	objetivos,	e	teve	em	consideração	

os	aspetos	apresentados	na	figura	2.	
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Figura	2	–	A	fase	de	Desenho	

	

O	layout	teve	em	atenção	os	critérios	de	clareza	e	de	simplicidade.	O	storyboard	foi	desenhado	

a	partir	dos	conteúdos	e	das	tarefas	a	serem	realizadas	em	cada	módulo.	Também	foram	tidas	em	

consideração	 as	 limitações	 de	 acesso	 à	 Internet	 no	 interior	 do	 estabelecimento	 prisional.	 A	

garantia	 de	 navegação	 segura	 com	 acesso	 restrito	 à	 Internet	 foi	 dada	 por	 uma	 empresa	 de	

telecomunicações.	 A	 navegação	 no	 interior	 do	 ambiente	 virtual	 de	 aprendizagem	 foi,	 de	 uma	

forma	 geral,	 weblinked	 (uma	 vez	 no	 interior	 no	 módulo,	 era	 possível	 ter	 acesso	 à	 todos	 os	

recursos	 e	 atividades	 do	 respectivo	 tópico)	 e,	 nalgumas	 atividades,	 foi	 com	 navegação	 linear	

(hierárquica,	sendo	previsto	aparecerem	após	a	conclusão	de	uma	tarefa	anterior).		

A	 organização	 dos	 conteúdos	 na	 página	 na	 plataforma	 Moodle	 da	 formação	 seguiu	 a	

estrutura	de	tópicos,	organizados	por	conteúdos.	Numa	primeira	fase	da	formação,	os	conteúdos	

estavam	relacionados	com	“ser	estudante	online”	e	com	informática	básica,	para	que	servissem	

de	base	para	futuras	formações.		

Desenho

Objetivos 
da 

Formação

Integração 
das TIC

Interface

AvaliaçãoFontes de 
Informação
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Morivação
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A	 fase	 do	 desenho	 foi	 validada	 através	 de	 um	 focus	 group,	 onde,	 após	 apresentação	 do	

protótipo	 do	 ambiente	 de	 aprendizagem,	 as	 formandas	 eram	 convidadas	 a	 expressar	 a	 sua	

opinião	acerca	do	aspeto	gráfico	e	da	organização	e	clareza	do	conteúdo.	

Como	 resultados	 desta	 fase,	 foram	 alteradas	 as	 cores,	 de	 acordo	 com	 a	 sugestão	 das	

formandas	 Estas	 também	não	 apresentaram	dúvidas	 em	 relação	 à	 linguagem	ou	 à	 organização	

dos	 conteúdos	 numa	 página	 de	 exemplo	 apresentada	 na	Moodle,	mas	 sugeriram	que	 a	 página	

fosse	mais	 dinâmica,	 com	 “mais	movimento”,	 o	 que	 é	 coerente	 com	o	 estilo	 de	 aprendizagem	

predominante	referido	na	fase	anterior,	o	tátil	cinestésico.	

As	figuras	3	e	4	mostram	o	aspeto	da	página	antes	e	depois	das	sugestões	das	formandas.	

	

	

Figura	3:	Página	inicial	do	Sistema	de	Gestão	de	Aprendizagem	
Moodle	da	Formação	antes	do	focus	group	

	

Figura	4:	Página	inicial	do	Sistema	de	Gestão	de	Aprendizagem	
Moodle	da	Formação	depois	do	focus	group	
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Tendo	 em	 atenção	 o	 perfil	 das	 formandas	 e	 os	 dados	 recolhidos	 na	 fase	 de	 análise	 e	 de	

desenho,	 foi	 organizado	 um	 ambiente	 virtual	 com	 o	 desenvolvimento	 do	 ambiente	 de	

aprendizagem	através	 da	 elaboração	 dos	 tópicos	 do	módulo	 inicial,	 composto	 por	 conteúdos	 e	

tarefas.	 Os	 tópicos	 continham	 conteúdos	 em	 diferentes	 formatos	 (texto,	 áudio	 e	 visual),	 as	

atividades	 foram	 propostas	 de	 forma	 a	 permitir	 uma	 diversidade	 de	 caminhos	 para	 que	 os	

resultados	 de	 aprendizagem	 fossem	 alcançados.	 As	 tarefas	 exigiram	 a	 mobilização	 de	

competências	cognitivas	(apresentação,	domínio	e	resposta	às	questões	sobre	temas	específicos	

através	das	 ferramentas	“questionário”,	 “teste”	e	“submissão	de	 trabalhos”	da	Moodle),	 sociais	

(fóruns	 de	 apresentação	 e	 de	 discussão)	 e	 pessoais	 (situações	 em	 que	 havia	 a	 necessidade	 de	

análise	 de	 situações,	 sentido	 crítico,	 iniciativa,	 autonomia	 e	 autogestão	 do	 tempo	 e	 das	

aprendizagens).	

	

Fase	de	implementação	da	formação	

Como	foi	atrás	referido,	a	formação	começou	com	um	módulo	de	ambientação	“ser	estudante	

online”,	 seguida	 de	 4	 módulos	 de	 informática	 básica	 (Word,	 Excel,	 Powerpoint)	 e	 um	 módulo	

complementar,	de	caráter	opcional,	de	empreendedorismo.	

A	 avaliação	 da	 formação,	 como	 foi	 também	 referido	 anteriormente,	 foi	 feita	 através	 de	 um	

focus	 group.	 Nestes	 procedimentos	 estiveram	 envolvidas	 apenas	 8	 das	 formandas/reclusas	

iniciais,	por	ter	havido	alterações	na	situação	de	reclusão.	Foi,	ainda,	solicitado	o	preenchimento	

de	 uma	 reflexão	 final,	 onde	 deveriam	 fazer	 um	 balanço	 dos	 aspetos	 positivos	 e	 negativos	 da	

formação.	As	opiniões	expressas	são	apresentadas	mais	à	frente	na	sua	relação	com	outros	dados	

recolhidos.	

O	 já	 atrás	 referido	 focus	 group	 teve	 por	 objetivo	 conhecer	 as	 suas	 percepções	 acerca	 das	

potencialidades	e	 limites	da	 formação	em	curso.	Os	pontos	 abordados	 foram:	 satisfação	 com	a	

formação	como	um	todo;	aspetos	técnicos	e	pedagógicos	da	formação;	impacto	da	formação	na	

vivência	 diária	 e	 na	 rotina	 no	 interior	 do	 estabelecimento	 prisional;	 projeção	 da	 formação	 no	

futuro.		

Quanto	 aos	 aspetos	 técnicos	 da	 formação,	 duas	 formandas/reclusas	 tiveram	 dificuldade	 em	

ter	 acesso	 à	 plataforma	 e	 houve	 um	 computador	 pessoal	 que	 avariou,	 embora	 estas	 questões	

tenham	sido	resolvidas	rapidamente.	
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Quanto	 às	 questões	 pedagógicas,	 referiram	 a	 necessidade	 de	 “fazer	 perguntas”	 em	 caso	 de	

dúvidas	 e	 de	 um	 maior	 acompanhamento	 por	 parte	 das	 pessoas	 formadoras,	 bem	 como	 a	

preferência	pelo	 trabalho	mais	 individualizado,	sendo	referida	a	existência	de	dificuldade	em	se	

autoajudarem	devido	à	separação	física,	tal	como	expressam	os	seguintes	depoimentos:	

	Eu	 agora	 saí	 do	 lado	 da	 minha	 amiga	 [nome],	 era	 ela	
que	me	explicava	algumas	coisas”	(F1).	

Às	 vezes	 chamam	 uma	 ala,	 não	 chamam	 outra...	 é	
complicado	(F5).	

	

Quanto	ao	fato	de	“fazer	perguntas”	em	caso	de	dúvidas,	foi	expressa	uma	forte	dependência	

da	 figura	 das	 pessoas	 formadoras	 e	 pouca	 autonomia	 na	 busca	 pelas	 respostas	 e	 caminhos	

alternativos	para	a	resolução	dos	problemas	e	das	dúvidas	que	ocorrem	ao	 longo	do	trabalho	a	

distância,	 dificuldades	 que	 são	 agravadas	 pelas	 limitações	 de	 acesso	 à	 Internet	 impostas	 no	

contexto	prisional.	Disto	é	exemplo	a	afirmação	de	uma	formanda/reclusa,	feita	no	focus	group:	

Professor,	era	 isto	que	eu	 ia	 falar.	Eu	estou	no	meio	de	um	exercício,	
no	meio	 de	 um	 cálculo,	 eu	 queria	 falar	 consigo.	 Eu	 até	 sei	 que	 você	
está	online...	São	montes	de	exercícios,	se	nós	vamos	estar	a	...,	tenho	
que	anotar	“tal,	tal	e	tal”,	nós	temos	aqui...	É	tudo	muito	condicionado.	
Inicialmente	íamos	ter	Internet	disponível	sempre	que	a	gente	quisesse	
para	 tirar	 as	 dúvidas,	 depois	 é	 só	 um	 dia	 por	 semana,	 aqui	 uma	
manhãzita...	Entende,	estamos	muito	condicionadas	a	isto,	não	é	igual	
a	 estar	 em	 liberdade,	 porque	 se	 eu	 tivesse	em	 liberdade,	 eu	 até	 ia	 à	
Net,	com	o	Tablet,	“Ó	stor,	como	é	que	eu	faço	a	fórmula	tal	e	tal”	e	
fazia,	está	a	perceber?	(…)	Eu	acho	que	a	Internet	é	mesmo	essencial,	
pelo	menos	 eu	 acho,	 isto	 não	 funciona	 sem	Net.	 Se	 não,	 temos	 que	
estar	sempre	a	chamar	o	professor,	daqui	a	nada	temos	uma	cela	para	
ele	(F1).	

	

Ainda	sobre	a	questão	pedagógica,	houve	referências	no	focus	group	acerca	da	necessidade	do	

assunto	 ter	utilidade	prática	para	despertar	a	vontade	de	aprender.	Disto	é	exemplo	a	seguinte	

afirmação:	

Sinceramente,	eu	tenho	ideias	de	abrir	um	restaurante	em	paralelo	com	
o	meu	trabalho,	a	minha	profissão	e	achei	giríssimo	aprender	a	fazer	as	
contas,	as	multiplicações,	as	percentagens	(F3).	
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No	mesmo	 sentido,	 a	 oportunidade	 de	 ter	 em	 conta	 a	 experiência	 pessoal	 na	 realização	 de	

tarefas	 pode	 servir	 como	 elemento	 motivador,	 uma	 vez	 que,	 conforme	 opiniões	 expressas	 no	

focus	 group,	 a	 atividade	 que	 despertou	 mais	 interesse	 foi	 um	 role	 playing2,	 no	 qual	 as	

formandas/reclusas	poderiam	escolher	um	papel	(ex.	amiga,	 jornalista,	professora,	compositora,	

designer)	para	explicar	o	que	é	“Educação	online”.		

Quanto	ao	 impacto	da	 formação,	houve	referências	à	contribuição	desta	para	o	aumento	da	

capacidade	de	aprender.	Isto	é	um	indicador	de	que,	apesar	das	dificuldades	e	dos	problemas	que	

a	vida	em	reclusão	impõe,	há	uma	série	de	vantagens	que	podem	ser	atribuídas	à	formação	online	

em	contexto	prisional.		

Neste	focus	group,	as	formandas	referiram-se	ainda	a	aspetos	positivos	e	aspetos	negativos	da	

formação.	 Quanto	 aos	 aspetos	 positivos,	 abordaram:	 possibilidade	 de	 construção	 de	

conhecimentos;	comunicação,	interatividade,	partilha;	autonomia,	possibilidade	de	explorar	e	de	

errar;	 ocupação	 do	 tempo	 e	 o	 enriquecimento	 pessoal.	 Quanto	 aos	 aspetos	 negativos,	 foram	

enunciados:	 desmotivação	 devido	 a	 situações	 relacionadas	 com	a	 vida	 em	 reclusão;	 ansiedade;	

gestão	das	tarefas	laborais	com	a	formação;	limitações	de	acesso	à	Internet;	falta	de	interesse	nos	

conteúdos	abordados	em	determinados	módulos.	

Na	 reflexão	 final	 em	 que	 foi	 pedido	 às	 formandas/reclusas	 para	 fazerem	 um	 balanço	 da	

formação,	 as	 formandas	 redigiram	 uma	 reflexão	 final	 na	 qual	 foi	 expressa	 a	 satisfação	 com	 a	

formação,	 bem	 como	 algumas	 dificuldades	 sentidas,	 de	 que	 são	 exemplos	 as	 afirmações	

seguintes:	

Na	 minha	 opinião	 os	 trabalhos	 propostos	 pelas	 formadoras	 são	
acessíveis	 a	 todas	 as	 formandas	 e	 pessoalmente	 estou	 a	 gostar	 da	
formação.	 Pensei	 que	 iria	 ser	muito	 complicado	para	mim	a	 realização	
das	 tarefas	 propostas,	 porque	 sempre	 lidei	 com	 o	 básico	 nos	
computadores,	 mas	 até	 agora	 tenho	 conseguido	 alcançar	 todos	 os	
objetivos	pretendidos	(F2).	

	

Através	deste	projeto	adquiri	conhecimentos	que	não	tinha,	tais	como	a	
aprendizagem	 a	 distância	 através	 da	 plataforma	 Moodle,	 e	 que	 a	
educação	 a	 distância	 acontece	 fundamentalmente	 com	 professores	 e	

																																																													
2	A	descrição	desta	e	outras	atividades	integra	o	Portfólio	de	Aprendizagens	da	ação	“Ser	Estudante	Online”	
(Anexo	 II).	 Este	 portfólio	 contém	 trabalhos	 realizados	 pelo	 grupo	 de	 10	 formandas	 que	 participaram	 do	
módulo	de	ambientação	do	EPRIS.	
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alunos	separados	fisicamente,	no	espaço/tempo.	(...)	Dá	às	formandas	a	
autonomia	 e	 espírito	 de	 grupo	 entre	 formadores	 e	 formandas	 (…)	 As	
minhas	dificuldades	são	o	simples	facto	de	não	ter	bases	de	informática,	
o	que	dificulta	todo	o	processo	de	aprendizagem,	mas	o	benefício	deste	
curso	é	precisamente	explorar	e	assim	ter	autonomia	para	errar…	(F3).	

	

Os	aspetos	referidos	por	estas	formandas/reclusas	foram,	igualmente,	identificados	por	Lockitt	

(2011).	Quanto	às	vantagens	do	e-learning	em	contexto	prisional,	o	autor	afirma	que	este	meio	

pode	propiciar	uma	formação	personalizada,	flexível	e	contínua.	

Quanto	às	dificuldades	que	são	comuns	a	maioria	dos	projetos	de	e-learning	que	ocorrem	em	

contexto	 prisional	 e	 que	 estão	 relacionados	 com	 a	 tecnologia,	 as	 prisões,	 a	 formação	 e	 os	

formandos/reclusos.		

	

4- Divulgação	dos	Resultados	
	

Os	 resultados	 do	 projeto	 foram	 divulgados	 junto	 da	 comunidade	 científica	 nacional	 e	

internacional	 através	 da	 participação	 em	 eventos	 e	 da	 publicação	 de	 artigos	 em	 revistas	

científicas	e	capítulo	de	livro.	Em	concreto,	foram	apresentados	e	publicados/in	press/submetidos	

os	seguintes	trabalhos:	

Barros,	 R.	&	Monteiro,	 A.	 (2015).	 	 E-learning	 for	 Lifelong	 Learning	 of	 Female	 Inmates:The	 Epris	

Project.	Proceedings	of	EDULEARN15	Conference,	Barcelona,	Spain	(Anexo	III).	

Monteiro,	 A.,	 Barros,	 R.	 &	 Leite,	 C.	 (2015).	 	 	 Lifelong	 learning	 through	 e-learning	 in	 european	

prisons:	 Rethinking	 digital	 and	 social	 inclusion	 (pp.	 	 1038-1046).	 Proceedings	 of	 INTED2015	

Conference,	Madrid,	Spain	(Anexo	IV).	

Monteiro,	 A.,	 Barros,	 R.	 &	 Leite,	 C.	 (2016).	 	 	 Inmate’s	 e-learning	 Styles.	 Proceedings	 of	

EDULEARN16	Conference,	Barcelona,	Spain	(Anexo	V).	

Monteiro,	 A.,	 Barros,	 R.	 &	Magalhães,	 C.	 (2016).	 Conceção	 e	 Implementação	 de	 um	 Ambiente	

Virtual	de	Aprendizagem	num	Estabelecimento	Prisional	Português.	Livro	de	Atas	da	Conferência	

Ibérica	em	Inovação	na	Educação	com	TIC	–	ieTIC	2016,	Bragança,	Portugal	(Anexo	VI).	



	

	 	 						

	 	
20	

(	E-PRIS	)	E-LEARNING	EM	ESTABELECIMENTOS	PRISIONAIS:	UM	PROJETO	PILOTO	
	

Monteiro,	A.;	Leite,	C.	&	Barros,	R.	“Eu	ganhei	mais	o	gosto	de	estudar”:	o	e-learning	como	meio	

de	 aprendizagem	 ao	 longo	 da	 vida	 de	 reclusas	 de	 um	 estabelecimento	 prisional	 português.	

Educação	&	Sociedade	(submetido)	(Anexo	VII).	

Monteiro,	 A.	 &	 Leite,	 C.	 O	 e-learning	 como	 meio	 de	 inclusão	 digital	 de	 reclusas	 de	 um	

estabelecimento	 prisional	 português.	 In	 J.	 A.	 Moreira	 &	 L.	 Alves	 (Orgs.)	 Pedagogia	 e	

Aprendizagem	em	Espaços	Abertos,	Inclusivos	e	em	Rede	(in	press)	(Anexo	VIII).	

O	projeto	foi	divulgado	junto	de	profissionais	com	particular	interesse	nas	questões	centrais	do	E-

PRIS,	mormente	junto	de	psicólogos,	através	do	portal	dos	psicólogos.	O	artigo	de	opinião	de	uma	

das	formadoras	do	E-PRIS	encontra-se	disponível	online3.	

Paralelamente,	 foi	 submetida	uma	candidatura	do	EPRIS	ao	WSIS	Project	Prize	20154,	da	World	

Summit	on	the	Information	Society,	tendo	o	projeto	sido	nomeado	para	o	prémio	na	categoria	C7.	

ICT	 applications:	 e-learning.	 Na	 página	 123	 do	 WSIS	 Stocktaking	 Report	 2015	

(http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Content/doc/reports/wsisstocktaking-report-

2015.pdf),	o	EPRIS	é	igualmente	mencionado:	

“In	Portugal,	a	 remarkable	project	has	been	developed	by	 the	 Instituto	
Piaget	called	E-learning	in	prison.	It	sustains	the	idea	of	ICT	as	a	tool	for	
adult	 education,	 and	 promotes	 social	 inclusion	 of	 risk	 groups	 such	 as	
prisoners	by	providing	 training	based	on	distance	 learning	 through	 the	
use	 of	 a	 learning	 management	 platform.	 The	 main	 objective	 of	 this	
project	 is	 to	 analyse	 the	 importance	 that	 e-learning	 can	 play	 in	 the	
training	 of	 women	 prisoners,	 in	 order	 to	 allow	 empowerment	 and	
greater	 social	 and	 digital	 inclusion,	 and	 to	 contribute	 to	 the	 full	 social	
reintegration	 of	 the	 inmate	 population	 by	 creating	 an	 integrated	 and	
structured	intervention	model	that	is	likely	to	spread,	replicate	and	lend	
credibility	to	an	innovative	strategy”.	

	

A	divulgação	do	projeto	não	se	circunscreveu	à	comunidade	científica,	tendo	sido	o	EPRIS	objeto	

de	notícia	através	dos	mass	media	nacionais,	nomeadamente	na	reportagem	do	Jornal	“Público”,	

de	29/02/2016,	 intitulada	“E	 se	 fosse	possível	 ter	um	computador	para	estudar	na	cela?”5	e	na	

																																																													
3	http://www.psicologia.pt/colunistas/ver_colunistas.php?promocao-da-literacia-digital-num-
estabelecimento-prisional-feminino-o-projeto-e-pris&id=176&grupo=1&nome=Rita%20Barros	
4	O	documento	de	candidatura	encontra-se	no	Anexo	IX.	
5	Notícia	disponível	em	https://www.publico.pt/sociedade/noticia/e-se-fosse-possivel-ter-um-computador-
para-estudar-na-cela-1724707?page=-1	



	

	 	 						

	 	
21	

(	E-PRIS	)	E-LEARNING	EM	ESTABELECIMENTOS	PRISIONAIS:	UM	PROJETO	PILOTO	
	

entrevista	da	Antena	1,	no	programa	“Portugal	em	direto”,	do	dia	8	de	março6,	a	propósito	do	Dia	

internacional	 da	 Mulher.	 A	 divulgação	 alargada	 do	 projeto	 pretendeu,	 em	 termos	 de	

representações	sociais,	contribuir	para	a	desmistificar	o	contexto	prisional	enquanto	contexto	não	

formal	de	aprendizagem.	

	

5- Conclusões	e	Recomendações	
	

Os	 dados	 recolhidos	 permitem	 concluir	 que	 o	 ambiente	 virtual	 de	 aprendizagem	 contribuiu	

para	 a	 satisfação	 das	 formandas	 no	 que	 concerne	 a	 este	 tipo	 de	 experiência	 de	 formação,	 ao	

mesmo	 tempo	 que	 serviu	 para	 identificar	 as	 potencialidades	 e	 limitações	 da	 sua	 utilização	

(Lockitt,	2011).	As	 fases	do	processo	de	construção	deste	ambiente,	orientadas	pelo	modelo	de	

desenho	 instrucional	 ADDIA,	 e	 as	 opções	 tomadas	 em	 cada	 uma	 delas,	 em	 nossa	 opinião,	

favoreceram	o	envolvimento	das	formandas.		

Na	fase	de	análise,	a	caracterização	das	formandas/reclusas	e	o	conhecimento	da	sua	perceção	

em	 relação	 a	 processos	 de	 aprendizagem	 evidenciaram	 aspetos	 que	 foram	 importantes	 para	 a	

concretização	da	formação.	O	inquérito	por	questionário,	aplicado	na	fase	inicial,	forneceu	dados	

pessoais	 e	 sociodemográficos,	 bem	 como	 conhecimentos,	 interesses,	 preferências	 e	

competências	destas	formandas	e	historial	de	aprendizagem	ao	longo	da	vida.		

	A	 fase	do	desenho	 também	contou	com	a	participação	das	 formandas,	através	de	um	 focus	

group,	 onde	após	 apresentação	do	protótipo	do	ambiente	de	 aprendizagem	 foram	propostas	 e	

atendidas	 alterações	 a	 realizar.	 A	 exploração	 dos	 estilos	 de	 aprendizagem	 sustentou	 algumas	

tomadas	 de	 decisão	 em	 termos	 do	 desenho	 do	 ambiente	 de	 aprendizagem,	 nomeadamente	

quanto	a	recursos	e	atividades	a	desenvolver.	Foram	utilizados	diferentes	formatos	(texto,	áudio	e	

visual)	 e	 recorreu-se	 a	 estratégias	 criativas	 para	 o	 que	 os	 resultados	 de	 aprendizagem	 fossem	

garantidos.	 Parece-nos	 bem-sucedida	 a	 aposta	 na	 integração	 de	 tarefas	 promotoras	 de	

competências	cognitivas,	sociais	e	pessoais.	Como	ao	longo	do	texto	foi	referido,	foi	considerada	a	

perspetiva	das	reclusas,	quer	quanto	à	formação,	quer	quanto	aos	conhecimentos	e	competências	

desenvolvidas.	

																																																													
6	Podcast	disponível	em	http://podcasts.rtp.pt/nas2.share/wavrss/at1/1603/914557_200418-
1603081417.mp3	
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O	sucesso	da	 formação,	 suportado	em	 indicadores	como	o	 reconhecimento	das	 reclusas	dos	

potenciais	benefícios	do	e-learning,	em	termos	pessoais	e	profissionais,	parece	estar	associado	ao	

fato	de	 terem	 sido	 tidas	 em	 consideração	 as	 necessidades	 individuais	 e	 características	 pessoais	

destas	reclusas.	Teve	igualmente	influência	o	recurso	a	processos	de	interação	que	favoreceram	o	

seu	envolvimento	em	todas	as	fases	do	processo	de	aprendizagem,	o	que	de	resto	demonstrou,	

ainda,	 possibilidades	 que	 as	 tecnologias	 podem	 oferecer	 para	 a	 aprendizagem	 em	 contextos	

prisionais,	que	possam	contribuir	para	a	reintegração	social.	

Para	o	trabalho	futuro,	a	análise	dos	dados	recolhidos	nas	diversas	fases	de	intervenção	feita	

no	 terreno,	 complementada	 pela	 revisão	 de	 literatura,	 levam-nos	 a	 tecer	 as	 seguintes	

recomendações:	

-	Que	seja	criada	uma	plataforma	online	de	alcance	europeu,	onde	sejam	partilhadas	

informações	 e	 resultados	 de	 projetos	 inovadores	 desenvolvidos	 em	 estabelecimentos	

prisionais	que	tenha	como	foco	a	aprendizagem	ao	longo	da	vida;	

-	 Que	 seja	 fornecida	 formação	 específica	 aos	 formadores	 e	 demais	 profissionais	 dos	

estabelecimentos	 prisionais	 de	 forma	 a	 sensibilizar,	 informar	 e	 esclarecer	 acerca	 dos	

limites	e	potencialidades	do	e-learning	em	contexto	prisional;	

-	 Que	 o	 desenho	 da	 formação	 com	 recurso	 aos	 ambientes	 digitais	 tenha	momentos	

presenciais,	 ou	 seja,	 privilegie	 a	 modalidade	 de	 b-learning,	 com	 acompanhamento	

presencial	sistemático,	indispensável	para	estabelecer	as	bases	de	autonomia;	

-	 Que	 o	 conteúdo	 a	 ser	 trabalhado	 nas	 ações	 de	 formação	 seja	 diversificado	 e	

adequado	ao	perfil	e	escolaridade	da	população	reclusa,	não	deixando	de	atender	à	baixa	

tolerância	à	frustração	face	a	situações	de	insucesso	que	algumas	das	reclusas	evidenciam	

e	ao	equilíbrio	entre	o	desafio	das	tarefas	e	as	competências	necessárias	para	as	resolver;	

-	Que	seja	feito	um	levantamento	prévio	de	necessidades	e	 interesses	dos	potenciais	

formandos/reclusas	 para	 que	 a	 oferta	 formativa	 em	 b-learning	 seja	 uma	 alternativa	

complementar	à	oferta	educativa	existente	no	interior	dos	estabelecimentos	prisionais;	

-	Que	as	 salas	de	aula	 virtuais	 construídas	especificamente	para	o	 contexto	prisional	

contemplem	um	espaço	de	colaboração,	esclarecimento	de	dúvidas	e	que	considerem	e	

valorizem	 os	 conhecimentos	 prévios	 dos	 formandos	 a	 nível	 pessoal,	 académico	 e	

profissional,	por	forma	a	que	eles	próprios	seja	coautores	de	materiais	formativos;	
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-	Que	em	termos	de	dimensão,	grupos	de	aprendizagem	pequenos,	na	ordem	dos	10	

elementos,	funcionam;	

-	Que	em	termos	de	homogeneidade/heterogeneidade	grupal,	algum	nivelamento	em	

relação	 às	 competências	 prévias	 poderá	 ser	 desejável,	 no	 sentido	 de	 promover	 a	

interação	e	o	desafio	que	as	tarefas	online	proporcionam.	Já	no	que	diz	respeito	à	idade,	

esta	 não	 parece	 ser	 um	 elemento	 particularmente	 relevante	 em	 termos	 de	 sucesso	

formativo.	 Paralelamente,	 poderão	 ser	 desenhados	 pacotes	 formativos	 personalizáveis	

em	função	de	necessidades	específicas	de	pequenos	grupos/indivíduos;	

-	 Que	 haja	 fluidez	 de	 comunicação	 e	 diversidade	 de	 canais	 entre	 os	 elementos	 que	

constituem	a	equipa	formadora,	e	entre	esta	e	os	vários	agentes	das	diferentes	estruturas	

do	estabelecimento	prisional,	incluindo	a	sua	Direção,	sendo	assegurado	um	interlocutor	

privilegiado	 no	 interior	 do	 estabelecimento	 prisional,	 que	 sirva	 de	 mediador	 entre	 a	

equipa	externa	de	 formadores,	os	profissionais	dos	 serviços	prisionais	e	os	 reclusos.	No	

projeto	 aqui	 em	 foco,	 a	 disponibilidade,	 a	 interajuda	 e	 a	 resolução	 atempada	 dos	

problemas	na	articulação	com	os	técnicos	da	Santa	Casa	da	Misericórdia	do	Porto	foram	

determinantes	para	o	sucesso	do	processo	formativo.		
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