
E-Learning: formação online 
 
"(...) en el año 2004 pudimos advertir lo rápido que cambian las cosas en lo referido al 
aprendizaje permanente en las empresas; quizá de manera especial en torno al concepto de e-
learning. Aunque algunos expertos habían sugerido que las cosas no avanzaban debidamente en 
la formación on line, fue ya en 2004 cuando los proprios proveedores de e-learning pusieron de 
claro manifesto una cierta entropia del sector. Éste, ciertamente, parece demandar un sinérgico 
alineamento de esfuerzos tras postulados aceptados por todos y relacionados entre sí; parece que 
hay senderos por abrir en el vasto terreno de la consultoria de formación para la prosperidad 
empresarial". 
(José Enebral, 2004, in www.elearningworkshops.com)  
 
Após vários anos de aposta em hardware e software, eis que é chegado o momento do 
Peopleware e do Courseware, ou seja de de potencializarmos as ferramentas assentes nas TIC, 
poderosa ferramenta, e colocá-la ao serviço da Educação e da Formação, ou seja como 
habitualmente se designa por Formação Inicial e Formação Contínua/Aprendizagem ao Longo da 
Vida. 
 
É claro que não se trata de substituir a formação tradicional em sala por esta inovadora. Trata-se, 
sim, de diversificar as fontes de Aprendizagem, com o intuito de aumentar o leque de recursos, 
por forma a que as Pessoas tenham a liberdade de optar de acordo com as suas necessidades. 
 
Todavia, deve-se, antes de mais, fazer uma pergunta fundamental: quais os benefícios que este 
paradigma poderá aportar e a quem? Começando por este último, todos beneficiarão com a 
utilização deste paradigma: as empresas em geral e as pessoas em particular; em seguida 
veremos uma breve descrição de como esses benefícios se poderão apresentar face à 
informação/formação: 
 
- ser "just in time" - de acesso imediato e sempre actualizada; 
 
- ser de frequência "whatever, whenever, wherever" - faz-se o que se quer, em qualquer parte e a 
qualquer hora do dia, com a vantagem de se poder interromper a qualquer momento e retomar 
posteriormente; 
 
- poder ter conteúdos programáticos de igual qualidade como qualquer outra fonte; 
 
- ser uma metodologia diversificada e inovadora - por ser online pode-se receber, enviar e 
partilhar o conhecimento quer através da Intranet quer através da Internet; 
 
- poder adaptar-se ao ritmo de aprendizagem de cada indivíduo - não existe aquela pressão do 
cumprimento dos horários subjacentes aos sumários das formações em sala; 
 
- permitir o acesso ilimitado à "navegação" - as pessoas podem rever o mesmo conteúdo quantas 
vezes quiserem, não necessitam de estar a retirar impressões ou de memorizá-lo; 
 
- possibilitar o enfoque da aprendizagem ao PT - é possível seleccionar de entre vária informação 
a que realmente é útil ao desempenho da sua função profissional; 
 
- permitir uma inter-relação, por via escrita e oral - o que possibilita o desenvolvimento de 
relações e visões globais; 
 
- diversificar as fontes de Aprendizagem por forma a melhorar a qualidade de vida pessoal, 
familiar e profissional - a gestão do Tempo e do Espaço de Aprendizagem não são mais feitos em 
função das disponibilidades dos formadores mas sim dos formandos; 
 



- desenvolver a prática da Autogestão da Formação, com auto-responsabilização e auto-disciplina  
- o que faz com que esta metodologia tenha mais sucesso em determinadas faixas etárias em 
detrimento de outras; 
 
- proporcionar, a nível local, Visão, Aprendizagem e Partilha globais que enriqueçam o indivíduo e 
facilitem a sua mobilidade, o que origina uma segurança maior das pessoas perante alguma 
eventual deslocalização face à empregabilidade; 
 
- abranger o maior número de Pessoas no menor espaço de tempo, assente em actualização 
constante - o que origina uma disseminação urgente da informação, contrariamente às 
possibilidades que a formação não possibilita, uma vez que tratando-se de Organismos de grande 
dimensão não haveria recursos financeiros nem logísticos que o permitissem;  
 
- diluir o peso do factor Tempo através de pequenos pacotes de aprendizagem e de flexibilidade 
de frequência - não existe mais aquela tensão de se ter de estar horas/dias seguidos em sala, 
sabendo que há assuntos que devem ser tratados no "durante";  
 
- fazer uma gestão eficaz pela contenção de Custos, sem perder o enfoque do "win-win" - os 
custos de desenvolvimento de um curso específico ou de compra de licenças facilmente se 
amortiza pela grande quantidade de pessoas a quem se destina, para além de já serem bastante 
inferiores comparativamente aos custos de produção de um curso em sala. De qualquer forma, o 
facto de haver uma redução de custos substancial não significa que haja uma falta de qualidade 
de produção, mas sim o conjunto dos recursos necessários ao seu desenvolvimento é que assim o 
permitem;  
 
- ajudar a atingir o estipulado pelo Código Laboral: 20h actuais que passarão a 35h/ano por 
colaborador em 2006 - se uma Organização estiver com dificuldades financeiras e estiver na 
disposição de cumprir a Lei encontrará nesta metodologia uma grande ajuda; 
 
- assegurar uma Formação Contínua que associe a Gestão Formação à Gestão Conhecimento, 
como um dos factores importantes para a retenção de "know-how" - ao mesmo tempo pode-se ir 
desenvolvendo uma biblioteca virtual que permita o armazenamento, de forma a que, mesmo 
após a saída de algum colaborador da empresa, por reforma ou mobilidade, fique retida a 
informação e o conhecimento para memória futura. 
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