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Resumo 

A formação de cidadãos capazes de agir e intervir critica e reflexivamente na atual sociedade, 
marcada pela evolução acelerada do conhecimento científico e tecnológico, relatividade do 
conhecimento, pluralidade de perspetivas, disponibilidade crescente da informação, facilidade 
de acesso à informação, exige a estruturação de processos de aprendizagem orientados para o 
desenvolvimento da autonomia dos alunos, tornando-os capazes de aprender ao longo da vida. 
É neste sentido que se assume a importância da criação de espaços educativos direcionados 
para o desenvolvimento da autodireção dos alunos, conferindo-lhes responsabilidade na 
estruturação da aprendizagem, através da tomada de decisões na definição de objetivos, 
conteúdos, estratégias, recursos, interação, tempo, espaço e avaliação. Considerando que o 
manual escolar, através das atividades de aprendizagem, pode despoletar as práticas educativas 
desejadas, equacionou-se o seguinte objetivo de investigação: caracterizar o potencial 
contributo das atividades de aprendizagem de lápis e papel de manuais escolares de Ciências 
Naturais do 8º ano no desenvolvimento da autodireção dos alunos. A metodologia de 
investigação envolve um procedimento qualitativo que consiste na análise das atividades de 
aprendizagem de lápis e papel, identificando os elementos que lhes conferem o potencial de 
desenvolvimento da autodireção dos alunos: a) tipo de tarefas que exigem aos alunos a tomada 
de decisões e b) componentes do processo de aprendizagem passíveis de serem geridos pelos 
alunos. Procede-se, ainda, à contabilização das atividades de aprendizagem em função dos 
elementos acima enumerados. O corpus de análise é constituído por 164 atividades de 
aprendizagem de lápis e papel que integram o subdomínio programático Ecossistemas e se 
distribuem por quatro manuais escolares, editados em 2014 por editoras diferentes. Os 
resultados mostram a frequência diminuta de atividades de aprendizagem de lápis e papel com 
potencial de desenvolvimento da autodireção dos alunos. Este potencial assenta, 
fundamentalmente, no envolvimento dos alunos na tomada de decisões acerca da 
operacionalização das tarefas de pesquisa de informação, em particular, na gestão da estratégia 
a seguir. Torna-se necessário considerar a autonomia como uma finalidade de aprendizagem e 
incrementar, intencional e explicitamente, espaços de gestão individual e/ou em grupo do 
processo de aprendizagem, atribuindo especial ênfase à gestão de objetivos e conteúdos de 
aprendizagem. 
 
Palavras–Chave: Autodireção; manuais escolares; atividades de aprendizagem; ciências 
naturais. 

 

Abstract 
Educating citizens who are able to act and intervene critically and reflectively in a society marked 
by accelerated advancements in scientific and technologic knowledge, by multiple perspectives 
and by the growing availability of and facilitated access to information, requires learning 
processes oriented towards the development of learner autonomy and lifelong learning skills. 
Therefore, it is important to create educational spaces that promote learners’ self-direction by 
giving them responsibility for structuring the learning process through making decisions 
regarding objectives, contents, strategies, resources, interaction, time, space, and evaluation. 
Given the fact that coursebooks may generate desirable educational practices through the 
learning activities they integrate, the following research objective was set: to characterise the 
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potential contribution of paper and pencil learning activities to the development of learner self-
direction in 8th grade Science coursebooks. The research methodology involved a qualitative 
procedure to analyse paper and pencil learning activities in order to identify aspects that have 
the potential to promote learner self-direction: a) types of learning tasks requiring learner 
decision-making, and b) components of the learning process that can be managed by learners. 
Activities were counted regarding the above elements. The corpus was constituted by 164 paper 
and pencil activities about the content Ecosystems in four coursebooks edited in 2014 by 
different publishers. Results show that paper and pencil activities with the potential to promote 
learner self-direction are scarce. Their value rests mainly in the involvement of learners in 
decisions about the development of information research activities, namely as regards the 
learning strategy to follow. It is necessary to consider autonomy as a learning aim and to 
develop, intentionally and explicitly, educational spaces for individual and/or group 
management of the learning process, with special emphasis on the management of learning 
objectives and contents. 

 
Keywords: Self-direction; autonomy; coursebooks; learning activities; science. 
 

Introdução 

A formação de cidadãos capazes de agir e intervir critica e reflexivamente na atual sociedade, 

marcada pelo desenvolvimento acelerado do conhecimento científico e tecnológico, pela 

relatividade do conhecimento, pela pluralidade de perspetivas, pela disponibilidade crescente 

da informação, pelo acesso facilitado à informação, exige a estruturação de processos de 

aprendizagem orientados para o desenvolvimento da autonomia dos alunos, tornando-os 

capazes de aprender ao longo da vida. Adota-se uma definição de autonomia que, segundo os 

seus autores, comporta um potencial transdisciplinar: 

Competência para se desenvolver como participante autodeterminado, socialmente responsável 
e criticamente consciente em (e para além de) ambientes educativos, por referência a uma visão 
da educação como espaço de emancipação (inter)pessoal e transformação social (Jiménez Raya, 
Lamb & Vieira, 2007, p. 2) 

A autodireção é uma dimensão da autonomia, conceptualizada como o envolvimento autónomo 

dos alunos na gestão do próprio processo de aprendizagem e que, através da tomada de 

decisões, determina o percurso de aprendizagem (Vieira, 1999; Vieira, Marques & Moreira, 

1999). É também, neste sentido, apontado o princípio pedagógico – Encorajar a 

responsabilidade, a escolha e o controlo flexível – como uma condição interrelacional 

facilitadora de uma pedagogia para a autonomia (Jiménez Raya, Lamb & Vieira, 2007). A 

aplicação de um conhecimento metacognitivo e o uso estratégico de procedimentos de 

aprendizagem são fulcrais no desenvolvimento da autonomia do aluno (Martín & Moreno, 2007; 

Monereo, 2010). Assim, é assumida a importância da criação de espaços educativos 

direcionados para o desenvolvimento da autodireção dos alunos, conferindo-lhes 

responsabilidade na estruturação do processo de aprendizagem, através da tomada de decisões 

na definição de objetivos, conteúdos, estratégias, recursos, interação, tempo, espaço e 

avaliação. Considerando que o manual escolar, através das atividades de aprendizagem, pode 

despoletar as práticas educativas desejadas, equacionou-se o seguinte objetivo de investigação: 

caracterizar o potencial contributo das atividades de aprendizagem de lápis e papel de manuais 

escolares de Ciências Naturais do 8º ano no desenvolvimento da autodireção dos alunos. 
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Metodologia 

A metodologia de investigação consiste na implementação articulada de um procedimento 

qualitativo e de um procedimento quantitativo. O procedimento qualitativo consiste na 

implementação da técnica de análise de conteúdo (Bardin, 2004), através da identificação nas 

atividades de aprendizagem de lápis e papel de indicadores que lhes conferem o potencial de 

desenvolvimento da autodireção dos alunos: a) tipo de tarefas de aprendizagem que exigem aos 

alunos a tomada de decisões e b) componentes do processo de aprendizagem passíveis de 

serem geridas pelos alunos. Estes indicadores são definidos a priori, a partir de uma seleção da 

grelha de análise do potencial de desenvolvimento da competência de aprendizagem em 

manuais escolares apresentada por Vieira (1999) e Vieira, Marques & Moreira (1999). A unidade 

de análise compreende uma ou mais instruções que determinam o modo de consecução de uma 

determinada tarefa (ex.: pesquisa, debate, organização de uma exposição, avaliação das 

aprendizagens, etc.), apontando, implícita ou explicitamente, a assunção da tomada de decisão 

dos alunos na gestão/definição de uma ou mais das componentes do processo de aprendizagem 

(objetivos, conteúdos, estratégias, recursos, interação, tempo, espaço e avaliação). O 

procedimento quantitativo consiste na contabilização das atividades de aprendizagem em 

função dos indicadores acima enumerados, permitindo estabelecer tendências e regularidades. 

O corpus de análise é constituído por 164 atividades de aprendizagem de lápis e papel que 

integram o subdomínio programático Ecossistemas e que se distribuem por quatro manuais 

escolares de Ciências Naturais do 8º ano de escolaridade. Os manuais escolares pertencem a 

diferentes editoras (Texto Editores, Santillana, Areal Editores e Raiz Editora) e foram editados 

pela primeira vez em 2014, estando em vigor pelo período de seis anos (Lei nº 47/206). Estão 

identificados pela sigla ME, seguida de um número atribuído de acordo com a ordem alfabética 

do último nome do primeiro autor: ME1 (Campos & Dias, 2014), ME2 (Carrajola, Martín & 

Hilário, 2014), ME3 (Moreira, Sant’Ovaia & Pinto, 2014) e ME4 (Pereira et al., 2014). 

Desconhece-se o lugar que ocupam no ranking de seleção de manuais escolares no ano letivo 

de adoção (2014/2015). 

Discussão de resultados 

O Quadro 1 indica o número total de atividades de aprendizagem de lápis e papel (AtAp-LP) que 

integram o subdomínio programático Ecossistemas dos manuais escolares de Ciências Naturais 

do 8º ano e especifica a frequência, acompanhada da percentagem, das atividades de 

aprendizagem com potencial de desenvolvimento da autodireção (PDAD). 

O potencial de desenvolvimento da autodireção dos alunos está, na maioria dos manuais 

escolares de Ciências Naturais do 8º ano, limitado a um número reduzido de atividades de 

aprendizagem de lápis e papel no subdomínio Ecossistemas. 

Quadro 1. Frequência de atividades de aprendizagem de lápis e papel com PDAD no subdomínio 
programático Ecossistemas em manuais escolares de Ciências Naturais do 8º ano 

Manuais Escolares - Editora AtAp-LP (f) 
AtAp-LP com PDAD 

f % 

ME1 - Texto Editores 52 7 13,5 

ME2 - Santillana 34 16 47,1 

ME3 - Areal Editores 47 7 14,9 

ME4 - Raiz Editora 31 5 16,1 
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Destaca-se o manual escolar ME2 que inclui um número significativamente superior de 

atividades de aprendizagem de lápis e papel que corresponde a aproximadamente 50 % das 

atividades de lápis e papel neste subdomínio. Contudo este número decorre da presença 

primordial de atividades orientadas para a autoavaliação das aprendizagens, com enfoque na 

aquisição do conhecimento substantivo. 

O Quadro 2 indica o tipo de tarefas que conferem o potencial de desenvolvimento da 

autodireção às atividades de aprendizagem de lápis e papel e a frequência destas atividades nos 

manuais escolares analisados. As atividades de aprendizagem de lápis e papel podem integrar 

uma ou mais tarefas pelo que o somatório das atividades em função deste indicador pode ser 

superior ao número total de atividades em cada manual escolar. 

 

Quadro 2. Tipo de tarefas nas atividades de aprendizagem de lápis e papel com PDAD no subdomínio 
programático Ecossistemas em manuais escolares de Ciências Naturais do 8º ano 

Tipo de tarefas 

AtAp-LP com PDAD (f) 

ME1 

(n = 7) 

ME2 

(n = 16) 

ME3 

(n = 7) 

ME4 

(n = 5) 

Pesquisa de informação 4 7 4 2 

Construção de textos argumentativos  --- --- --- 1 

Construção de textos síntese --- 1 --- --- 

Construção de folhetos/desdobráveis/cartazes 4 2 1 --- 

Construção de apresentações multimédia 1 2 --- --- 

Construção de maquetas 1 --- --- --- 

Organização de exposições 2 --- --- --- 

Comunicação da informação na turma 3 1 --- --- 

Comunicação da informação na escola 3 1 --- --- 

Comunicação da informação na comunidade local --- --- 1 --- 

Organização de debates --- 2 --- --- 

Avaliação diagnóstica --- 3 --- 1 

Avaliação formativa 3 4 3 1 

A pesquisa de informação é o tipo de tarefas que predomina nas atividades de lápis e papel. 

Associada a esta tarefa estão outras tarefas que em conjunto contribuem para a finalidade 

estabelecida para a respetiva atividade de aprendizagem. Neste âmbito, inclui-se a construção 

de suportes de informação de natureza variada e a comunicação da informação em contextos 

diversificados. Evidenciam-se, ainda, as tarefas de avaliação diagnóstica e/ou formativa que 

potencialmente permitem ao aluno refletir sobre o desenvolvimento das suas aprendizagens. 

Apresentam-se e interpretam-se, em seguida, alguns exemplos ilustrativos de atividades de 

aprendizagem constituídas por tarefas que lhes conferem o potencial de desenvolvimento da 

autodireção dos alunos: 

1. Forma um grupo de trabalho com 3 a 4 colegas. 2. Procede a uma pesquisa (recorrendo a 
diversas fontes de informação), e seleciona um ecossistema (aquático ou terrestre) na região onde 
a tua escola se localiza. 3) (…) procede a uma investigação sobre as pressões a que o ecossistema 
selecionado está, eventualmente, sujeito. Para tal, deverás seguir os seguintes passos: () - 
Caracterizar o ecossistema (…), - Identificar riscos (…), - Organizar a informação recolhida e 
elaborar um documento (por exemplo, um panfleto, um desdobrável ou um cartaz) com a 
caracterização do ecossistema estudado, dos riscos identificados e com a síntese das medidas 
implementadas para a proteção dos seres vivos e do ambiente. 4. Apresenta o teu trabalho de 
investigação ao grupo turma, através de uma apresentação em formato digital. 5. No final da 
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apresentação, distribui pelos teus colegas o documento que elaboraste (…). (ME1 – Campos & Dias, 
2014, p. 154, sublinhado nosso) 

Efetue uma pesquisa acerca do processo de reprodução das trutas em viveiro e registe as 
informações que considerar mais relevantes. (ME3 - Moreira, Sant’Ovaia & Pinto, 2014, p. 98, 
sublinhado nosso) 

Sugerimos-te que organizes um debate na turma, do tipo prós e contras, centrado no tema: 
Construção de um complexo turístico na região costeira X. (ME2 - Carrajola, Martín & Hilário, 2014, 
p. 84, sublinhado nosso) 

1. Imagina que és advogado da Quercus. Escreve um texto de defesa do teu cliente usando 
argumentos contra a construção da estrada. 2. Supõe agora que és advogado da população de 
Barreiros. Escreve um texto de defesa da estrada usando os argumentos que achares necessário. 
(ME4 - Pereira et al., 2014, pp. 100-101, sublinhado nosso) 

O primeiro exemplo mostra uma atividade de aprendizagem que se identifica pela conjugação 

de várias tarefas que implicam o aluno na tomada de decisões: pesquisa de informação, 

construção de um desdobrável/folheto/cartaz, construção de uma apresentação multimédia, 

comunicação no grupo turma e trabalho de grupo. A ausência de instruções a seguir na 

consecução das tarefas, no tempo/espaço a ocupar, e nos recursos a mobilizar implica que o 

aluno seja o responsável pela gestão destas componentes da aprendizagem. A indicação dos 

tópicos a explorar – caracterização dos ecossistemas, riscos e medidas de proteção do ambiente 

- retira ao aluno a possibilidade de intervir na gestão de conteúdos. Esta possibilidade já está 

evidenciada no segundo exemplo, que, tal como o primeiro, assenta numa tarefa de pesquisa 

de informação, mas atribui explicitamente a responsabilidade ao aluno na seleção de 

informação que considerar mais relevante. O terceiro exemplo incide numa tarefa de debate. É 

implicitamente atribuído ao aluno a responsabilidade pela planificação e implementação desta 

tarefa, estando, assim, implicado na gestão da estratégia. Esta gestão exerce-se ainda, à 

semelhança da indicada no último exemplo, na construção de um discurso argumentativo que 

sustente um posicionamento a favor ou contra as situações expostas. 

As atividades de aprendizagem não promovem a gestão de objetivos de aprendizagem porque 

não incluem instruções que direcionem o aluno para a reflexão e estabelecimento das 

aprendizagens a desenvolver. 

O Quadro 3 mostra as componentes do processo de aprendizagem que são passíveis de gestão 

pelos próprios alunos nas atividades de aprendizagem de lápis e papel com potencial de 

desenvolvimento da autodireção (Quadro 2). A possibilidade de iniciativa ou tomada de decisão 

em uma ou mais das componentes do processo de aprendizagem permitida por cada uma das 

atividades de aprendizagem conduz a que o somatório do número de atividades em cada manual 

escolar seja superior ao valor total. 

O desenvolvimento da autodireção dos alunos decorre fundamentalmente da possibilidade de 

intervenção dos alunos na definição das estratégias necessárias à consecução das respetivas 

tarefas (pesquisa de informação, construção de suportes de informação, comunicação da 

informação, etc.) e na gestão de outras componentes que lhe estão associadas (seleção dos 

recursos adequados e gestão do tempo/espaço). 
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Quadro 3. Tomada de decisão conferida aos alunos pelas atividades de aprendizagem de lápis e papel 
com PDAD no subdomínio programático Ecossistemas em manuais escolares de Ciências Naturais do 8º 

ano 

Enfoque da tomada de decisão 

AtAp-LP com PDAD (f) 

ME1 

(n = 7) 

ME2 

(n = 16) 

ME3 

(n = 7) 

ME4 

(n = 5) 

Gestão de objetivos --- --- --- --- 

Gestão de conteúdos  --- --- 1 --- 

Gestão de estratégias 4 9 4 3 

Gestão de tempo/espaço 4 9 4 3 

Gestão de recursos 4 6 4 2 

Gestão da interação 4 4 1 --- 

Gestão da avaliação: Planificação --- --- --- --- 

Gestão da avaliação: 

Monitorização/Avaliação de processos 
--- 3 --- --- 

Gestão da avaliação: 

Monitorização/Avaliação de produtos 
3 7 3 2 

O desenvolvimento da autodireção dos alunos pode ainda ser potenciado através das atividades 

de avaliação diagnóstica e de avaliação formativa. Esta potencialidade decorre da possibilidade 

dos alunos tomarem a decisão quanto ao momento adequado de execução, à seleção das 

questões a resolver de acordo com as necessidades educativas e à utilização dos resultados 

obtidos e ou dificuldades sentidas na definição das ações para incrementar a aprendizagem. 

Contudo, a ausência de instruções orientadas explicitamente neste sentido coarta essa 

potencialidade. É de sublinhar a ausência de tarefas associadas à avaliação diagnóstica que 

permitam aos alunos avaliar a reconstrução e/ou desenvolvimento das ideias iniciais, limitando, 

assim, a função de regulação da aprendizagem que é perspetivada para este tipo de avaliação 

(Pujol, 2007; Sanmartí, 2010). O manual escolar M2 destaca-se dos outros manuais por incluir 

uma questão - Chego às Metas - que está explicitamente direcionada para a autorregulação do 

processo de aprendizagem, implicando os alunos num processo de reflexão sobre a necessidade 

ou não de incrementarem o próprio envolvimento na aprendizagem. 

Conclusões 

O potencial dos manuais escolares de Ciências Naturais do 8º ano no desenvolvimento da 

autodireção dos alunos, conferido pelas atividades de aprendizagem de lápis e papel no 

subdomínio Ecossistemas, é limitado. Está confinado a um número reduzido de atividades e 

decorre, fundamentalmente, do envolvimento dos alunos na gestão da estratégia e de recursos 

inerente à consecução de tarefas de pesquisa de informação. É, também, neste sentido que 

apontam os resultados encontrados num outro estudo que toma manuais escolares do 5º ano 

de escolaridade como objeto de investigação (Figueiroa & Coelho da Silva, 2016). Esta similitude 

reforça a importância da construção articulada dos manuais escolares dos vários anos de 

escolaridade, de modo a promover o desenvolvimento gradual e progressivo da autodireção dos 

alunos, através do incremento das possibilidades e da complexidade de gestão da 

aprendizagem. A mudança necessária nos manuais escolares para que o potencial de 

desenvolvimento da autodireção se transforme numa dimensão da aprendizagem explicita e 

intencional consiste em enunciar a autodireção como uma finalidade educativa das atividades 

de aprendizagem que já encerram esse potencial, repensar a quantidade e o tipo de atividades 

de aprendizagem de lápis e papel de modo a integrar outras que conduzam a uma abordagem 
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sistemática e contemplem o controlo e gestão das várias componentes da aprendizagem, desde 

a definição de objetivos até à monitorização/avaliação dos processos e produtos de 

aprendizagem. Implica, ainda, a criação de momentos de reflexão metacognitiva sobre o quê, o 

como e o para quê de as tarefas realizadas com o objetivo dos alunos desenvolverem a 

consciência de que estão a tomar decisões, das componentes de aprendizagem em que estão a 

intervir e da relevância do papel assumido para a aprendizagem. Sublinha-se também a 

promoção de práticas de regulação da própria tomada de decisões, apontada como uma 

condição para o desenvolvimento efetivo da capacidade de iniciativa e tomada de decisões na 

estruturação do processo de aprendizagem (Monereo, 2010). 

Nota: Este trabalho é financiado pelo CIEd - Centro de Investigação em Educação, projetos 
UID/CED/1661/2013 e UID/CED/1661/2016, Instituto de Educação, Universidade do Minho, através de 
fundos nacionais da FCT/MCTES-PT. 
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