ESUD 2014 – XI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância
Florianópolis/SC, 05 – 08 de agosto de 2014 - UNIREDE

QUE (NOVAS) FORMAS DE ENTENDER O CURRÍCULO
EMERGEM DA PARTICIPAÇÃO EM CONTEXTOS
INFORMAIS ONLINE?
Joana Viana1
1

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, jviana@ie.ulisboa.pt

Resumo – Nas suas diferentes definições e conceções, o currículo está, na sua
esmagadora maioria, associado ao contexto escolar, à organização das
aprendizagens que se promovem e realizam na escola, com caráter formal e
predefinido. No entanto, sabe-se hoje que independentemente de passarmos
grande parte da nossa vida em contextos e situações formais de aprendizagem
(escola, trabalho, ações de formação contínua, entre outras), as aprendizagens
realizadas ao longo da vida são, na sua maioria, de caráter informal, desenvolvidas
em situações ou contextos informais. Nesses contextos e situações de
aprendizagem, mais ou menos estruturados, mais do que um currículo formal e
prescrito, mais do que intenções e planos definidos previamente, assume
preponderância um currículo aberto e flexível, decorrente da ação. Parte-se da
hipótese de que em contextos informais, desprovidos de estrutura ou orientações
prévias para a aprendizagem, cada um de nós organiza o seu processo de
aprendizagem, tomando decisões sobre o que aprender, como aprender, quando e
com quem aprender. Cada um constrói o seu currículo. É com base neste
pressuposto, na análise dos elementos constituintes do currículo e do impacto e
mudanças que a massificação e uso das tecnologias digitais têm provocado na
aprendizagem, que assenta a convicção sobre a possibilidade, teórica e empírica,
de um currículo que enquadra as aprendizagens em contextos informais online.
Palavras-chave: Desenvolvimento curricular, currículo, contextos informais online,
aprendizagem online
Abstract – This article sets out to initiate a broader discussion on the concept of
informal online curriculum, defined as the curriculum framing learning in informal
online contexts as opposed to a formal curriculum, and also to contribute towards
its characterization. Different conceptions and definitions of curriculum – from the
formal to the informal through the concept of curriculum mediated by practice and
by learning experience - provided by the Internet and virtual environments are
analyzed in order to clarify some such concepts and further our initial discussion.
Keywords: curriculum, informal online curriculum, informal online contexts, online
learning

Introdução
Os estudos curriculares constituem um campo epistemológico de fronteiras muito
híbridas ou mesmo arbitrárias no interior das Ciências da Educação (Estrela, 1992;
1999 in Estrela, 2007). Quer-se com isto dizer que qualquer análise sobre o campo
curricular situar-se-á, em primeiro lugar, nas Ciências da Educação, e estas nas
Ciências Sociais, e só depois “no objeto e metodologia que o caracterizam como
1
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espaço autónomo, dotado de um corpus teórico suficientemente reconhecido”
(Pacheco, 2007: 123). Como resultado de numerosos estudos históricos,
sociológicos, interpretativos e conceptuais, efetuados durante o último quartel do
século passado, tornou-se mais claro que as mudanças no currículo, nas escolas
básicas, secundárias e nas universidades, estão muitas vezes associadas a
mudanças sociais, políticas e económicas mais vastas (Apple, 1979, Apple e Weis,
1983, Beyer e Apple, 1988 in Beyer, 2004; Apple, 2002; Kliebard, 2011).
O desenvolvimento e massificação do uso das tecnologias digitais,
nomeadamente a participação na Internet, são exemplo de um fenómeno que tem
causado, nos últimos anos, um enorme impacto nas sociedades, considerado um
paradigma social. Este fenómeno é descrito detalhadamente por diferentes autores,
ainda que com diferentes designações, nomeadamente as de sociedade da
informação ou sociedade em rede (Comissão Europeia, 1995; Ministério da Ciência
e da Tecnologia, 1997; Castells, 2002; Cardoso, Costa, Conceição e Gomes, 2005),
sociedade do conhecimento (Hargreaves, 2003), sociedade da aprendizagem (Pozo,
2004) e sociedade digital (Flemish Ministry of Education and Training, 2009).
Identificam-se novos tipos de atividades de construção de conhecimento que
estão a emergir do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), que
levantam questões sobre o modo como a escola e os processos educativos podem
adaptar-se às atividades emergentes das camadas mais jovens e promoverem o
desenvolvimento de competências transversais, entre as quais a literacia digital. As
TIC proporcionam e promovem outras formas de aprender (que não as tradicionais),
alargam consideravelmente o leque de opções na aprendizagem, quer em termos de
conteúdos, de processos ou mesmo em termos de objetivos (Costa et al, 2012).
Surgem “espaços abertos e dinâmicos de aprendizagem” (Assmann, 2005, p. 57),
que contrastam com a escola, promovidos essencialmente pela interação entre os
meios sociais e as tecnologias.
Neste (novo) contexto, torna-se clara a importância de repensar o currículo e
(re)configurá-lo, do ponto de vista teórico e conceptual, de acordo com as práticas e
necessidades atuais. É assente nesse pressuposto que se encontra em
desenvolvimento o estudo que aqui se apresenta, partindo da análise e reflexão
acerca do conceito de currículo, do formal ao informal, que a seguir se inicia.

O conceito de currículo: do formal ao informal
A maioria das definições e conceções de currículo associam-no ao contexto escolar,
à organização das aprendizagens que se promovem e realizam na escola, com
caráter formal e predefinido. Nessa perspetiva, o currículo é entendido como uma
intenção, um plano ou uma prescrição, uma ideia acerca do que desejaríamos que
sucedesse nas escolas (Stenhouse, 1984); aquilo que socialmente se pretende fazer
aprender (Roldão e Marques, 2000), a experiência do aluno nas instituições
escolares; experiência que deve responder às necessidades de desenvolvimento
pessoal e social do aluno, bem como aos seus interesses (Sacristán, 2000). Na sua
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maioria trata-se de conceções e definições de currículo que se encontram
enraizadas no contexto escolar, estabelecidas e estabilizadas, plenamente aceites e
indiscutíveis, que atribuem ao conceito de currículo um caráter formal.
No entanto, é certo que o currículo não se reduz ao contexto escolar. E nesse
sentido alguns autores apontam para uma desformalização do conceito de currículo
(Grundy, 1987; Doll, 1997; Wenger, 1998; Pacheco, 2001; Beyer, 2004; Anderson,
2004; Marsh e Willis, 2006; Coutinho, 2007; Costa, 2007b; McAuley, Stewart,
Siemens e Cormier, 2010; Selwyn, 2011; Roldão, 2011; Monteiro, 2011). Slattery
(1995 in Goodson, 2001: 12), por exemplo, considera o currículo como “uma
experiência de vida holística: uma viagem do sujeito que se torna autoconsciente,
capaz de delinear a sua trajetória de vida”, onde a “educação é conduzida pelo
sujeito” (Edson, 2007). O currículo constitui uma forma de ler o mundo, compreendêlo e transformá-lo. Baseia-se na mediação entre as práticas sociais e a sociedade
exterior à escola (Stenhouse, 1984), orientado para uma realidade prática, onde
todos os intervenientes têm uma palavra a dizer (Monteiro, 2011) e “constituído
através de um processo ativo, no qual planear, agir e avaliar estão reciprocamente
ligados e integrados” (Grundy, 1987: 115).
Partindo de algumas das questões constitutivas sobre os elementos do
currículo1, poder-se-á estabelecer um paralelismo entre a escola, nomeadamente a
sala de aula — ambiente ou espaço físico indissociável do currículo formal — e os
contextos informais online que a Internet torna possíveis, perspetivando-os como
ambientes propícios à realização de aprendizagens. O ensino formal é
caracterizado, fundamentalmente, por ser organizado, estruturado, intencional e ter
um espaço e um tempo delimitados. A escola ou a sala de aula, com uma
configuração, organização e decoração semelhantes em todo o mundo, desde
praticamente a sua origem (século XVIII), intemporal e globalizada (Nóvoa, 2005;
Canário, 2005), tem continuado a funcionar do mesmo modo fechado,
independentemente da abertura do mundo, da sociedade, da cultura, da inovação e
da evolução científica e tecnológica. E, apesar das mudanças de paradigma
curricular, tantas vezes sugerida pela produção de escritos institucionais e pela
retórica sobre educação, o currículo continua hoje muito próximo de um dos modelos
de currículo analisados por Peralta (2002) — que resulta numa planificação por
disciplina, de tendência normativa e prescritiva, de cariz tecnológico e sistemático,
visando (quase) sempre os resultados (os objetivos como comportamentos
observáveis – mesmo que designados por metas curriculares) e organizando as
atividades numa perspetiva analítica, em função de uma progressão linear da
aprendizagem — e não do modelo, também analisado pela mesma autora, em que o
Os elementos de currículo (expressão referida por Tyler, em 1949), são as “categorias que servem de base à
organização do currículo”, que “variam em número, nome e grau de importância, conforme a perspetiva
curricular” (Peralta, 2005: 87). São considerados elementos do currículo ou componentes curriculares os
objetivos, os conteúdos, as experiências de aprendizagem, as estratégias e meios de ensino, a avaliação e os
fatores de organização escolar (Ribeiro, 1999). Quatro são fundamentais em qualquer modalidade de
organização do currículo: os objetivos, os conteúdos, as estratégias e a avaliação (Peralta, 2005).
1
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professor assume o estatuto de profissional do currículo, isto é, “(...) aquele que é
capaz de interpretar o currículo formal, dando-lhe sentido em função de cada
situação real, aquele que sabe decidir em cada momento do processo de construção
do currículo, o que delibera após exame prévio, o que é capaz de tomar a decisão
adequada à situação concreta (...), aquele que é construtor, (...), numa perspetiva
construtivista, aquele cuja aprendizagem é produto da sua ação sobre o meio,
elaborando progressivamente o produto cuja visão inicial o moveu à ação: o projeto”
(Peralta, 2002: 16).
A Internet é um ambiente aberto, reflexo da sociedade, da cultura e da
história, um contexto que espelha o conhecimento e a inovação, que inclui
experiências e práticas de aprendizagem, constituída por “muitas paredes” multidecoradas, que vão sendo substituídas de forma acelerada. Por conseguinte, os
contextos informais online têm características muito diferentes da sala de aula: os
intervenientes não estão predefinidos, nem tão pouco as atividades ou os
conteúdos, pelo menos na sua totalidade ou na sua especificidade. Os objetivos vão
sendo determinados por cada um, que da mesma forma escolhe os recursos e as
ferramentas adequadas às suas intenções, define as estratégias e os métodos que
lhe permite organizar-se para aceder à informação que pretende ou lhe interessa
para obter conhecimento e aprender. Essas características atribuem aos contextos
informais2 online atributos de um currículo tendencialmente aberto. Um currículo
centrado no próprio indivíduo que constrói o seu conhecimento, que decide que quer
aprender, o que quer aprender e quando quer aprender, por oposição ao currículo
formal, tendencialmente fechado, característico da escola e de outros contextos
formais de aprendizagem, nos quais os objetivos e os conteúdos a aprender estão
predefinidos, assim como o papel do professor e o papel do aluno, bem como a
organização do tempo e do espaço em que se ensina e se aprende. Nos contextos
informais online são adquiridos conhecimentos e desenvolvidas competências não
previstas nem previamente determinadas. As estratégias usadas e as atividades
realizadas para aprender são ajustadas por cada um, que decide o que quer ou
pretende aprender, como, quando, porquê ou para quê, de acordo com a intenção
do próprio.
Os contextos informais online aproximam-se, portanto, mais da última
conceção de currículo referida anteriormente (modelos de currículo analisados por
Peralta (2002)) do que a primeira, indo, no entanto, mais longe, ao esbaterem as
diferenças entre quem ensina e quem aprende, quem decide e quem constrói em
última instância o currículo. Em contextos informais online passa a ser o aprendente
a delinear e a decidir, em cada momento, sobre a sua aprendizagem. O aprendente
é responsável e é o construtor do seu percurso de aprendizagem, logo do seu
currículo. Poderemos, deste modo, considerar que também é possível falar de
currículo em contextos informais online, um currículo que é desenvolvido e
2

Qualquer contexto que não seja estruturado, como por exemplo o quotidiano de cada um (Comissão das
Comunidades Europeias, 2000; Longworth, 2003; Cross, 2006).
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construído na ação, por cada um (ainda que nem sempre com um propósito
previamente estruturado)? A que distância se encontra esse currículo do currículo
formal? Ou o que o distingue do currículo formal? E, em última instância, como
poderá a escola integrar essa forma de aprendizagem?
Situadas na década de 80 do século passado, encontram-se referências ao
conceito de currículo informal em oposição ao currículo formal (Kelly, 1981).
Geralmente, a distinção entre currículo formal e informal remete-nos para as
atividades formais, às quais o horário da escola dedica períodos específicos de
tempo de ensino, e para as muitas atividades informais que se realizam, durante o
almoço e depois do horário escolar, em fins-de-semana ou durante as férias, como
por exemplo as atividades desportivas, clubes, jornadas escolares, designadas de
atividades extracurriculares. Kelly (1981) considera que tais atividades deveriam ser
consideradas distintamente, e para além, do currículo propriamente dito (currículo
formal). Sublinha ainda que, em geral, essas atividades têm tanta validade e
relevância educacional como qualquer outro dos arranjos formais da escola.
A conceção de “currículo em construção” é reforçada pelas teorias de
aprendizagem, suportadas nas perspetivas construtivistas, que têm recentemente
servido, em grande parte, de base teórica para a construção do currículo e para a
aplicação das tecnologias no ensino e na aprendizagem. O construtivismo apela à
eliminação de um currículo padronizado, promovendo, por outro lado, a construção
de currículos alternativos e flexíveis e valorizando igualmente a prática e a
construção do saber entre intervenientes com diferentes níveis de conhecimento
(Lave e Wenger, 1991 in Costa, 2007b; Mcmahon, 1997; Oliver e Herrington, 2000).

Educação analógica numa sociedade digital: implicações curriculares
Com a evolução da Internet, paralelamente ao modelo formal de ensino presencial
em classe, surgem práticas de ensino online e ambientes virtuais de aprendizagem.
O espaço e o tempo, considerados elementos organizadores do trabalho
pedagógico, são diferentes, significativamente alterados pelas novas conceções de
espaço temporal na atualidade, com caráter elástico, flexível e de um contínuo
permanente (Gonçalves, 2010). De certo modo, há uma exigência para a mudança
na própria cultura escolar e na maneira de aprender nesses ambientes.
Situados neste quadro, nos últimos anos, aumentaram substancialmente os
estudos e investigações desenvolvidas sobre o uso das TIC, ao nível nacional e
internacional, em contexto educativo e formativo. Em geral, os principais resultados
obtidos mostram que a prática e as experiências vividas em contextos enriquecidos
pelas tecnologias ou em ambientes virtuais promovem e proporcionam a realização
de aprendizagens autênticas e significativas, de forma autónoma ou colaborativa,
através de atividades tais como a pesquisa, a comunicação, a colaboração e a
produção (Costa, 2007a; Attwell e Costa, 2008; Dias, 2008; Luckin, 2008; Mota,
2009; Viana, 2009; Redecker, Ala-Mutka e Punie, 2010; Sharpe, Beetham e Freitas,
2010; McAuley, Stewart, Siemens e Cormier, 2010; Hernández, 2010; Cobo e
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Moravec, 2011; Selwyn, 2011).
No entanto, apesar de tais referências e resultados da investigação, a escola
parece continuar a ignorar ou estar a ser incapaz de lidar com os desafios colocados
pelas tecnologias digitais.
É nesse sentido que se sublinha a importância de novos paradigmas em
educação, em particular em termos de desenvolvimento curricular (tal como é
definido por Peralta, 2002)3, e se colocam questões sobre como desenvolver
currículos para o século XXI, inspirados na cultura de utilização de tecnologias
digitais e de participação em ambientes online. Currículos que possam ser
negociados em vez de prescritos, que sejam ativados pela necessidade dos
aprendentes e que lhes proporcionem as competências para acederem ao
conhecimento, geri-lo e controlarem as suas próprias escolhas e percursos de
aprendizagem, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida e de valorização
da aprendizagem não formal (Facer e Green, 2007). Algumas das situações e
atividades informais despoletadas nesses contextos transformam-se em autênticas
experiências de aprendizagem, descritas na sua maioria por situações de
aprendizagem colaborativa e de aprendizagem independente (Carvalho, 2001;
Anderson, 2004; Carvalho, 2007; Laurillard, 2002; Costa, 2004; Costa e Peralta,
2007; Costa, 2007a).

Contexto
Em Portugal, o número de estudos de investigação que relacionam o currículo com a
Internet e as aprendizagens realizadas em contextos online é reduzido. Na sua
maioria, os estudos focam-se sobretudo em temas ou áreas afins, tais como:
currículo em ambientes de gestão da aprendizagem (especialmente no ensino
superior) (Monteiro, 2011), currículo numa comunidade de prática (Costa, 2007a),
modelo curricular das comunidades virtuais de aprendizagem (Costa e Peralta,
2007), desenvolvimento e gestão de comunidades virtuais de aprendizagem
(Afonso, 2009; Gonçalves, 2010; Antunes, 2012), desafios curriculares colocados
pelas tecnologias digitais (Coutinho, 2007; Pacheco, 2001; Roldão, 2011),
construção e desenvolvimento curricular (em educação e formação de adultos)
(Quintas, 2006), currículo diferenciado (Matos, 2010), integração de recursos e
ferramentas da Web 2.0 nas práticas letivas (Cruz, 2009; Viana, 2012), e-Learning
ou Ensino Online no ensino superior (Dias, 2010; Miranda, 2005), competênciaschave e transversais na sociedade do conhecimento (Ávila, 2005), aprendizagem em
contextos não formais (Coelho, 2006; Rodrigues, 2011), entre outros.
3

O desenvolvimento curricular “é um processo contínuo e dinâmico de negociação de sentidos entre teoria e
prática, entre o currículo ideal, o currículo formal e o currículo real, entre a cultura escolar e a cultura experiencial
de alunos e de professores, no qual o currículo tem de ser gerido de forma não determinista, através de
processos de interpretação, investigação, reflexão e decisão em vários níveis e em diferentes dimensões de
atuação: (...) a dimensão organizacional, criando um enquadramento para a reflexão e a ação coletivas,
favorecendo uma cultura de cooperação” (Peralta, 2002: 17), e as aprendizagens e estratégias de ensinar e de
aprender, recobrindo o espaço tradicionalmente ocupado pelas didáticas.
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No entanto, internacionalmente existe um número extenso de estudos em
áreas circundantes, destacando-se entre eles os trabalhos desenvolvidos i) sobre
vários aspetos da aprendizagem online, por Prensky (2001), Anderson (2004), Ellis
et al. (2007), Hamburg e Hall (2008), Bartolomé (2008), Luckin (2008), Goodyear e
Ellis (2010), McAuley, Stewart, Siemens e Cormier (2010), Hernández (2010),
Piscitelli, Adaime e Binder (2010); ii) sobre o currículo em contextos enriquecidos
pelas tecnologias digitais, por Marsh e Willis (2006) ou acerca dos desafios
curriculares colocados pelas tecnologias da Web 2.0, por Selwyn (2011, 2007),
Beyer (2004); iii) sobre o desenvolvimento da aprendizagem informal, em
comunidades de prática, por Wenger (1998), online e em contexto de trabalho, por
Cross (2003), Harrisson (2006), Conner (2006), Downes (2005); iv) sobre o papel
das TIC na facilitação e suporte da aprendizagem informal, por Selwyn e Gorard
(2004).
É certo que se aprende em contextos online, mas são ainda poucos os
estudos nacionais: a) que caracterizem e documentem as aprendizagens online, que
ocorrem ou são proporcionadas pela diversidade de contextos de caráter informal,
cada vez mais disponíveis através da Internet; b) que identifiquem e descrevam os
modos como se realizam essas aprendizagens online, em termos de organização
individual, processo e decisões tomadas ao nível das atividades, dos métodos, das
estratégias, dos recursos, das ferramentas usadas e dos meios e contextos onde
decorrem; c) que analisem o conceito de currículo informal4 e a sua integração ou
articulação com o currículo formal.
Se os modos, princípios e estratégias de aprendizagem muito se têm
alterado, em particular fora da escola ou do seu modo formal, devido às
características atribuídas aos (novos) contextos e circunstâncias de aprendizagem
mediados pelas tecnologias digitais, nomeadamente pelo uso e participação em
ambientes online, coloca-se a questão se ainda é possível falar de currículo nesses
contextos e/ou se é necessário e viável (re)concetualizar o conceito de currículo.
É integrado neste quadro teórico e conceptual e enquadrado na análise das
características essenciais dos elementos constituintes do currículo e do impacto e
mudanças que o desenvolvimento e massificação do uso das tecnologias digitais
têm provocado na educação, em geral, e no desenvolvimento curricular, em
particular, que se situa o propósito para o desenvolvimento da presente
investigação, que tem como finalidade saber se é, teórica e empiricamente, possível
e viável a ideia de um currículo que enquadra as aprendizagens em contextos
informais online e, se o é, como se caracteriza ou configura esse currículo e o que o
distingue do currículo formal.
Parte-se da hipótese de que em contextos informais, desprovidos de estrutura
ou orientações prévias para a aprendizagem, cada um de nós constrói o seu
4

O estudo centra-se no currículo informal em contextos online, no entanto não exclui a reflexão e
problematização acerca do currículo informal que não seja enquadrado em ambientes online.
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currículo, ainda que de modo não estruturado ou informal. Cada um constrói o seu
processo de aprendizagem, no decorrer da ação, de acordo com os seus interesses,
motivações, objetivos ou intenções, tomando decisões sobre o que aprender, como
aprender, quando e com quem aprender, através da escolha dos recursos e das
estratégias a utilizar.
O estudo situa-se nos contextos informais online e, a partir da análise da
utilização de tecnologias digitais e da participação nesses contextos, inicia-se uma
reflexão acerca da conceção de currículo informal online, ou seja um currículo que
enquadra as aprendizagens realizadas em contextos informais online. Currículo
informal, por um lado, por oposição ao conceito de currículo formal e, por outro lado,
por se situar em contextos informais. A expressão currículo informal online remete,
deste modo, para a forma de realização das aprendizagens e para o respetivo
contexto.
Natureza do estudo e opções metodológicas
A investigação, cujo desenho assenta na perspetiva humanista-interpretativa, é de
caráter descritivo e interpretativo, e segue uma abordagem de vertente qualitativa,
complementada e fundamentada por dados quantitativos — triangulação
metodológica — ou seja, é estruturada com base num design misto, cruzando uma
metodologia de vertente quantitativa com uma de vertente qualitativa.
Dilon (2009) considerou que o currículo deve ser equacionado e analisado
segundo três prismas estruturantes: i) a sua natureza, ii) os seus elementos iii) e a
sua prática. É com base em tais prismas que se estrutura a investigação,
organizando o plano metodológico em três estudos ou dimensões de análise: i)
sobre a natureza do currículo, através da análise da representação do conceito de
currículo e de currículo informal online, ii) sobre os elementos constituintes do
currículo, através da descrição e análise das características essenciais dos
elementos de currículo na participação em contextos informais online e, por fim, iii)
sobre a prática do currículo, a partir da documentação e recriação de episódios de
aprendizagem online.
As opções metodológicas prendem-se com a natureza e os objetivos do
estudo, que no caso da presente investigação tem os seguintes objetivos: analisar a
possibilidade e a viabilidade, teórica e empírica, de um currículo que enquadra as
aprendizagens em contextos informais online, identificar as formas de entender o
currículo que emergem da participação em contextos informais online e, em última
instância, caracterizar o currículo em contextos informais online. Neste sentido e no
intuito de fazer uma leitura mais precisa do objeto de estudo — o currículo que
medeia e orienta a aprendizagem em contextos informais online — utilizam-se
diversas técnicas de recolha de dados (Cohen, Manion e Morrison, 2010), que se
complementam entre si: o inquérito por questionário, o inquérito por entrevista e a
recriação de episódios de aprendizagem online, por escrito, sob a forma de narrativa
(storytelling), e sob a forma de vídeo, através da gravação por screencast (captura
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do ecrã do computador em formato de vídeo) de situações de utilização e
participação em contextos informais online.

Considerações finais
A investigação encontra-se em desenvolvimento, pelo que ainda não existem
resultados concretos para poderem ser divulgados. No entanto, espera-se
aprofundar conhecimentos sobre o conceito de currículo informal e a sua prática,
situado em contextos informais online, que contribuam para melhorar o
desenvolvimento e organização curriculares em contextos de aprendizagem, quer
informais quer formais, com base na cultura de utilização de tecnologias digitais e de
participação em ambientes online, a partir do conhecimento obtido sobre o modo
como cada um desenvolve o seu próprio currículo.
Nesse sentido, tentar-se-á contribuir para o aumento de investigação
empírica, que permita documentar e caracterizar as aprendizagens que ocorrem ou
são desencadeadas em contextos informais online, os conhecimentos e as
competências demonstradas pelos aprendentes na utilização e participação nesses
contextos, os seus processos de decisão, organização e avaliação sobre as
aprendizagens que realizam, assim como a representação acerca das conceções de
currículo e de currículo informal online.
Em última instância, anseia-se contribuir para o debate global sobre currículo
no século XXI, para a (re)construção ou (re)aproximação do conceito de currículo,
quer do ponto de vista teórico, quer na recolha de dados empíricos.
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