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Resumo: A preocupação com a integração dasTecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no currículo 

escolar do ensino não superior tem-se acentuado nas duas últimas décadas em todo o mundo ocidental. Das 

muitas tentativas que têm vindo a ser feitas, destacam-seos esforços do sistema educativo português, 

nomeadamente no que se refere à importância que está a ser atribuída à identificação das competências que 

devem ser adquiridas e desenvolvidasao longo da escolaridade obrigatória. Neste cenário, a questão que 

procuraremos aprofundar neste trabalho é saber em que medida uma abordagem curricular baseada nos 

resultados, patente no projecto «Metas de Aprendizagem», vinculada a uma abordagem curricular de 

natureza conectiva, poderá constituir uma estratégia que a (médio/longo) prazo favoreça a integração das 

TIC como área de formação transdisciplinar.Mobilizando os conceitos de abordagem curricular baseada nos 

resultados de aprendizagem, abordagem conectiva e, bem assim, alguns pressupostos teóricos da abordagem 

transdisciplinar, é nossa intenção, com esta comunicação, analisar os desafios, as oportunidades e as 

implicações que as TIC suscitam na reconstrução de práticas curriculares inovadoras a fim de superar as 

visões parciais e limitadas no tratamento de um problema, conceito ou tópico a partir da óptica de uma única 

disciplina. 

Palavras-chave: TIC, formação transdisciplinar, metas de aprendizagem, desenvolvimento curricular, 
Portugal 
 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das tendências mais notáveis dos Estudos Curriculares nos últimos anos é o crescente interesse pelas 

abordagens baseadas nos resultados de aprendizagem e quetêm sido desenvolvidas em torno de um conjunto 

de conceitos, de entre os quais se destacam, na língua inglesa, os de «learning outcomes», «standards» e 

- 1585 -

Libro de ActAs do Xi congreso internAcionAL gALego-Portugués de PsicoPedAgoXíA. A coruñA/universidAde dA coruñA: issn: 1138-1663.



 

 

«targets». Este interesse tem sido, talvez, mais visível nos Estados Unidos da América, tendo em conta o 

elevado número de associações e instituições direccionadas para o desenvolvimento profissional na área da 

educação e que fornecem importantes recursos para a promoção de práticas baseadas neste tipo de 

abordagem curricular, salientando-se, entre outras, o «NationalInstitute for LearningOutcomesAssessment» 

(http://www.learningoutcomeassessment.org), a 

«AmericanAssociationofLawLibraries»(http://www.aallnet.org/Archived/Education-and-

Events/cpe/outcomes.html), a «AssociationofCollegeandResearchLibraries» 

(http://www.learningoutcomeassessment.org/AboutUs.html) e a «AmericanPoliticalScienceAssociation» 

(http://www.apsanet.org/content_13026.cfm). 

Mas, como veremos mais adiante, existem indícios que tal abordagem está a ganhar terreno noutros locais, 

muito embora a sua implementação seja vista por alguns com um certo receio e até mesmo alguma 

oposição(Eagle Forum, 1993). Geralmente, o ponto de partida destas incursões e objecções é a consciência 

de que a emergência da abordagem curricular baseada nos resultados, a partir dos anos 90 do século XX, é 

indissociável da demanda da racionalização que tanto marcou a construção da sociedade moderna e que viria 

a tomar forma na procura de previsibilidade para as acções. Shipley, em 1995, elaborou detalhadamente 

sobre os argumentos que justificam a adopção de tal abordagem, ora contextualizando-os face à comunidade 

canadense, ora identificando as características que, em termos gerais, distinguem as práticas de ensino 

tradicional das práticas baseadas nos resultados, quer ao nível da elaboração de um programa, quer ao nível 

das funções do ensino, quer ainda ao nível da organização e desenvolvimento do programa (Shipley, 1995). 

Seguindo os seus argumentos, trata-se de uma perspectiva que emerge num contexto baseado na ideia de que 

a escola já não corresponde às necessidades desse tempo, não muito longínquo do actual, mas que, apesar 

disso, continua bem posicionada para responder às novas exigências da nossa sociedade, influenciando de 

forma decisiva, quer o desenvolvimento do potencial humano, quer o desenvolvimento económico de um 

determinado país. Para além das razões mais directamente associadas à demanda da racionalização, como 

sejam as que dizem respeito a questões relacionadas com responsabilidade, eficiência e eficácia, existe 

também um conjunto de razões que se prendem com questões de flexibilidade, acesso, equidade e qualidade, 

e que tornam impossível deixar de reflectir com mais pormenor sobre as tensões que se jogam nesta 

perspectiva. 

Conferindo, no entanto, prioridade à análise dos contextos, das formas e do sentido da sua apropriação e 

utilização no âmbito do projecto «Metas de Aprendizagem» do Ministério da 

Educação(http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/), onde recentemente tivemos a oportunidade de 

desenvolver um trabalho que viria a contemplar, pela primeira vez em Portugal, a definição das 

aprendizagens na área das TIC, de forma integrada, para os diferentes níveis que compõem o ensino básico 

incluindo a educação pré-escolar(Costa, 2010; Cruz, 2010; Costa, Cruz, Fradão, Soares, & Trigo, 
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2010),pretende-se com estacomunicaçãoanalisar os desafios, as oportunidades e as implicações que as TIC 

suscitam na reconstrução de práticas curriculares inovadoras, a fim de superar as visões parciais e limitadas 

no tratamento de um problema, conceito ou tópico a partir da óptica de uma única disciplina. Mais 

concretamente, a questão que procuraremos aprofundar neste trabalho é a de saber em que medida uma 

abordagem curricular baseada em resultados, patente no projecto «Metas de Aprendizagem», vinculada a 

uma abordagem curricular de natureza conectiva, poderá constituir uma estratégia que a (médio/longo) prazo 

favoreça a integração das TIC como área de formação transdisciplinar, isto é, uma estratégia que permita o 

“enfrentar de desafios inerentes a uma nova organização e dinâmica curricular que, sem desvalorizar a 

produção e a mobilização de conhecimentos estruturados e desenvolvidos em função do paradigma de uma 

determinada disciplina, apela para o desenvolvimento de estruturas mais abertas e flexíveis à permuta de 

diálogos” entre diferentes disciplinas(Cruz, 2011, p. 129). 

Antes de avançarmos no sentido a que nos propomos, impõe-se alguma clarificação conceptual e 

metodológica. Em primeiro lugar, embora muitos investigadores associem a abordagem curricular baseada 

nos resultados a tendências e práticas administrativas centralizadas e burocráticas, este trabalho aponta antes 

para uma perspectiva mais empenhada na mobilização e responsabilização dos actores locais, não no sentido 

da “participação-coesão”, mas antes no sentido da “cidadania participativa”(Lima, 1994). Em segundo lugar, 

as ideias apresentadas neste texto não se baseiam somente em debates teóricos sobre a temática em apreço. O 

nosso propósito é antes o de ligar esses debates teóricos às discussões vivenciadas no terreno. A reflexão 

aqui produzida é baseada na nossa própria experiência, vivenciada em particular no âmbito do já referido 

projecto «Metas de Aprendizagem», e também no comprometimento de estudar a melhor forma de assegurar 

aos alunos do ensino básico a possibilidade de desenvolverem processos de aprendizagem de natureza 

transdisciplinar que lhes garantam a autonomia no uso das TIC, no enquadramento mais amplo de uma 

formação ao longo da vida. 

Neste cenário, o texto produzido começa por apresentar e discutir os desenvolvimentos de natureza teórica e 

prática que, nos últimos anos, têm estado associados à abordagem curricular baseada nos resultados de 

aprendizagem, focando a nossa atenção mais nas questões de conceptualização do que nas questões de 

natureza técnica. Na secção seguinte, serão explicitados os pressupostos que estiveram na base do trabalho 

desenvolvido no âmbito do projecto «Metas de Aprendizagem», bem como os critérios que presidiram à 

operacionalização das metas de aprendizagem na área das TIC, os quais constituem elementos chave para o 

entendimento da abordagem conectiva que está subjacente à proposta apresentada. Por fim, o nosso 

investimento será canalizado para os desafios, oportunidadese implicações que uma tal posição acarreta para 

o desenvolvimento curricular enquanto lugar de concretização das decisões previamente assumidas. 

ABORDAGEM BASEADA NOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
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Para melhor se compreender, a abordagem curricular baseada nos resultados de aprendizagem carece, em 

primeiro lugar, de contextualização face aos mais recentes desenvolvimentos teóricos e práticos. Em geral, o 

conceito de “resultados de aprendizagem” é entendido como a descrição daquilo que os alunos devem 

conhecer, compreender e ser capazes de fazer como resultado das experiências proporcionadas pelo seu 

currículo(Ministry of Education and Sports Curriculum Development Centre Sanothimi, 2005). Shipley, um 

dos autores de referência na mobilização deste conceito para uma reformulação dos processos de ensino e de 

aprendizagem, face às novas exigências e pressões sociais e profissionais, defende a necessidade de se 

definirem os resultados de aprendizagem tendo em conta, precisamente, as competências pretendidas no 

mundo do trabalho, o que, neste ponto de vista, implicaria um desenvolvimento curricular mais orientado 

para proporcionar aos alunos a aquisição de aprendizagens mais complexas, de alto nível, e com elevado 

potencial de utilização e manejo em diferentes situações e contextos (Shipley, 1995). 

Daqui se compreende, aliás, como se deixou entrever na introdução deste trabalho, que a expressão 

«abordagem curricular baseada nos resultados» introduz uma teia de relações que reclama uma maior 

aproximação da escola às exigências do mundo do trabalho, apontando para uma lógica de eficiência e 

eficácia, muitas vezes sob o pretexto da necessidade de “equipar” os alunos com “ferramentas” que lhes 

permitam participar activamente na sociedade, e que se distingue nitidamente de uma preparação específica 

para um emprego, que pode mudar ou até mesmo desaparecer num futuro próximo. À primeira vista, tal 

perspectiva parece efectivamente reflectir, como tão bem expressa Matos(1999, p. 25), “um esforço do velho 

paradigma do instrucionismo sob roupagens novas, onde a pedagogia, como actividade centrada sobre o 

aluno e sobre a actividade concreta das escolas, enquanto comunidades humanas, produtoras e portadoras de 

futuro, é quase denunciada como uma actividade assistencial”. Contudo, tal como defende Roldão, estamos 

em crer que a centralidade da abordagem baseada nos resultados de aprendizagem nas políticas educativas e 

dos seus efeitos desejáveis na vida das escolas pressupõe, ou pelo menos permite que se pressuponha, que 

todo o trabalho aí desenvolvido seja reorientado, de forma focada, no sentido da sua finalidade básica: a 

“competencialização dos cidadãos para o seu desempenho pessoal, profissional e social”(Roldão, 2003, p. 

59). 

Esta conceptualização de abordagem baseada nos resultados de aprendizagem enquanto quadro de 

significação que, no fundo, permite conciliar uma dimensão pragmática, cujas motivações parecem mais 

associadas com questões de eficiência e eficácia, com uma dimensão pedagógica, mais centrada nas 

aprendizagens e, portanto, naquilo que os alunos devem realmente saber e ser capazes de fazer no final de 

um processo formativo (Ministry of Education and Sports Curriculum Development Centre Sanothimi, 

2005), sugere a aplicação do conceito focussing on learning,assumido pela UNESCO em 1990, no artigo IV 

da World Declaration on Education For All, nos seguintes termos: 

Whether or not expanded educational opportunities will translate into meaningful 
development - for an individual or for society - depends ultimately on whether 
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people actually learn as a result of those opportunities, i.e., whether they 
incorporate useful knowledge, reasoning ability, skills, and values.The focus of 
basic education must, therefore, be on actual learning acquisition and outcome, 
rather than exclusively upon enrolment, continued participation in organized 
programmes and completion of certification requirements. Active and participatory 
approaches are particularly valuable in assuring learning acquisition and allowing 
learners to reach their fullest potential. It is, therefore, necessary to define 
acceptable levels of learning acquisition for educational programmes and to 
improve and apply systems of assessing learning achievement(UNESCO, 1990). 

 

Do ponto de vista operativo, um rápido bosquejo sobre a arquitectura dos currículos nacionais pode ser 

igualmente indispensável para alcançar um melhor entendimento acerca dos fundamentos e das razões 

subjacentes ao interesse crescente dos sistemas educativosnesta abordagem, enquanto tentativa de articulação 

entre escola e sociedade, por um lado, e entre eficácia e melhoria das aprendizagens, por outro lado. Em 

Inglaterra, por exemplo, a abordagem curricular baseada nos resultados está bem presente no Currículo 

Nacional1 quando se assume expressamente que a definição e o estabelecimento de standards não só 

explicita as expectativas de aprendizagem a alunos, pais, professores, governantes e empresários, como 

constitui uma base de referência comum,tanto para discutir as questões educacionaiscomo para monitorar e 

comparar o desempenho entre indivíduos, grupos e escolas.  

A ideia de que o desenvolvimento curricular é mais eficaz quando os resultados de aprendizagem e os 

padrões de desempenho são previamente definidos é,igualmente, alvo de interesse nos países asiáticos. O 

Currículo Nacional do Nepal, por exemplo, não só expressa esta ideia com muita clareza, como também 

explicita que, em termos operacionais,  a abordagem curricular baseada nos resultados significa uma 

transição da importância sobre o que está a ser ensinado, como e quando, para um enfoque sobre o que está a 

ser realmente aprendido por cada aluno(Ministry of Education and Sports Curriculum Development Centre 

Sanothimi, 2005). 

Também na Oceânia, nomeadamente no âmbito do Currículo Nacional da República das Ilhas Fiji, 

(re)desenhado recentemente para responder ao desafio de estimular o desenvolvimento integral dos sujeitos, 

se observa um especial apreço pela abordagem curricular baseada nos resultados, nomeadamente quando isso 

é considerado de grande relevância não apenas para a promoção de processos de ensino, de aprendizagem e 

de avaliação mais claros, mas também para processos mais flexíveis e mais consentâneos com a diversidade 

de estilos e de necessidades de aprendizagem presentes no acto educativo(Ministry of Education, Republic of 

the Fiji Islands, 2007). 

                                                      
1 O website do Currículo Nacional de Inglaterra (http://curriculum.qcda.gov.uk) contém todos os programas oficiais e as 
respectivas metas de aprendizagem para o ensino primário [que abrange o key stage 1 (1.º e 2.º anos) e o key stage 2 
(3.º, 4.º, 5.º e 6.º anos)] e para o ensino secundário [que inclui o key stage 3 (7.º, 8.º e 9.º anos) e key stage 4 (10 e 11.º 
anos)]. 
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Salientadas as principais razões que, em cada caso, justificam as tendências observadas, parece importante 

sublinhar que em Portugal,o projecto «Metas de Aprendizagem», queaté ao momento se concretizou na 

identificação das competências e desempenhos esperados dos alunos para cada área disciplinar do ensino 

básico, incluindo a educação pré-escolar, corresponde precisamente “a resultados da investigação nacional e 

internacional sobre padrões de eficácia no desenvolvimento curricular, que recomendam este tipo de 

abordagem”. No entendimento que tais competências e desempenhos evidenciam a efectiva concretização 

das aprendizagens preconizadas nos documentos curriculares de referência, o seu desenvolvimento marcou 

um laço crucial com a ideia das Tecnologias de Informação e Comunicação como área de formação 

transdisciplinar, aspecto que desenvolveremos com mais detalhe na secção seguinte, enfatizando sobretudo 

as questões que estão na base da proposta apresentada. 

PARA ALÉM DAS METAS NA ÁREA DAS TIC: UMA ABORDAGEM CONECTIVA 

Como já referido num outro lugar, o projecto «Metas de Aprendizagem» acabou por constituir uma excelente 

oportunidade para que, pela primeira vez em Portugal, se pudesse equacionar a definição das aprendizagens 

em TIC que os alunos deverão adquirir e desenvolver ao longo ensino básico, incluindo o período respeitante 

à educação pré-escolar (Costa, 2010; Cruz, 2010).Por detrás da proposta apresentada, a equipa responsável 

assumiu três pressupostos nucleares. Considerou, em primeiro lugar, as TIC como uma área de formação 

transdisciplinar, assumindo-se também que a aquisição e o desenvolvimento das competências digitais 

devem estar presentes ao longo de toda a escolaridade.Considerou, em segundo lugar, a aquisição de 

competências em TIC como um imperativo da escola, neste início do Século XXI e em resposta aos desafios 

do mundo do trabalhoe da sociedade em geral, constituindo uma preparação essencial para o exercício pleno 

da cidadania. Considerou, por último, e em estreita articulação com os dois primeiros pressupostos, que as 

TIC assumem não apenas um papel instrumental ao serviço dos outros saberes disciplinares, mas 

sobretudouma oportunidade enquanto estratégia de desenvolvimento intelectual e social dos indivíduos, 

tomandocomo factor de motivação e indução desse desenvolvimento a relação natural que os mais jovens 

têm com as tecnologias digitais (Costa, 2010). 

Tais pressupostos não só reflectem a visão da equipa sobre o lugar que as TIC merecem ter na escola dos 

nossos dias, como também reclamam do sistema, das instituições escolares e de todos os que de algum modo 

têm responsabilidades educativas,formas de organização e procedimentos que ultrapassem os limites das 

especificidades das diferentes áreas que integram o currículo escolar. Esta segunda ideia implica, desde 

logo,a clarificação doscritérios gerais que presidiram à operacionalização das metas de aprendizagem na área 

das TIC e que, do nosso ponto de vista, constituem os elementos chave para o entendimento da abordagem 

conectiva que está subjacente à proposta apresentada. 

Um dos critérios fundamentais na elaboração da proposta, o critério de significação, passou pela utilização 

de termos que pudessem ser representativos dos núcleos de competência a privilegiar na área das TIC, isto é, 

- 1590 -

Libro de ActAs do Xi congreso internAcionAL gALego-Portugués de PsicoPedAgoXíA. A coruñA/universidAde dA coruñA: issn: 1138-1663.



 

 

os “conceitos-chave” que possam, simultaneamente, reflectir o conjunto das aprendizagens consideradas 

fundamentais nesta área e possuir um sentido lógico e relevante para estruturar e organizar aquelas 

aprendizagens. Intimamente associado ao critério anterior, a aplicação do critério de transferabilidade, na 

operacionalização das metas, permitiu destacar os aspectos com maior poder de “transferência instrutiva”, ou 

seja, as competências (conhecimentos, capacidades e atitudes) cujo domínio será benéfico para a aquisição 

de “aprendizagens generalizáveis, aplicáveis a situações diferentes daquela em que se aprendeu”(Zabalza, 

2003, p. 120). Por último, mas não menos importante, o critério de conexão, que sublinha a presença de 

uma lógica de ligação e interacção entre os núcleos de competência definidos em TIC, mas também entre as 

TIC e as diferentes áreas curriculares, por sua vez em articulação estreita com as aquisições de natureza 

transversal estruturantes para o desenvolvimento global do indivíduo, tal como preconizado no Currículo 

Nacional (ME/DEB, 2001). 

É pois o conjunto destes princípios que se pretende representar naFIGURA 1 (Abordagem conectiva das metas 

de aprendizagem na área das TIC), onde as letras “I” (Informação), “C” (Comunicação), “P” (Produção) e 

“S” (Segurança) representam precisamente os quatro núcleos de competência em torno dos quais se 

definiram as metas de aprendizagem na área das TIC. Por «Informação» entende-se a capacidade de procurar 

e de tratar a informação de acordo com objectivos concretos e com critérios de pertinência, validade e 

fiabilidade; a «Comunicação» é entendida como a capacidade de comunicar, interagir e colaborar usando 

ferramentas e ambientes de comunicação em rede como estratégia de aprendizagem individual e como 

contributo para a aprendizagem dos outros; a «Produção» diz respeito à capacidade de elaborar e sistematizar 

conhecimento com base em processos de trabalho envolvendo a utilização de meios digitais, e de 

desenvolver produtos e práticas inovadores; por fim, a «Segurança» é entendida como a capacidade para usar 

recursos digitais com segurança e no respeito por normas de ética e de cidadania. Nográfico, as TIC estão 

representadas pelo algarismo“1”, enquanto os restantes algarismos ilustram a diversidade de áreas que 

integram o currículo escolar. 
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FIGURA 1 
Abordagem conectiva das metas de aprendizagem na área das TIC 

 
 

Considerando ainda a natureza aberta das «Metas de Aprendizagem», entendidas como referentes 

curriculares passíveis de ajustamentos às necessidades concretas de cada contexto, importa referir que este 

modelo é também compatível com a ideia de que qualquer aprendizagem intencional requer um plano de 

acção capaz de permitir alcançar essa mesma aprendizagem(Roldão, 2003). Não se trata porém de 

equacionar um plano de acção de natureza prescritiva e uniformista, masum plano em que cada escola, no 

quadro da sua autonomia, pode operacionalizar em função do contexto específico em que as metas são 

consideradas. Uma ideia que, quando cruzada com os imperativos inerentes a uma qualquer formação que 

ambicione alcançar uma dimensão transdisciplinar (Cruz, 2011), como é o caso em apreço, nos coloca 

inequivocamente perante uma oportunidade de mudança e de inovação curricular convocando, em última 

instância, um alto nível de expectativas relativamente ao trabalho conjunto de planificação, elaboração de 

projectos e de materiais, justamente no duplo sentido enaltecidopor Zabalza (2003). Ou seja, uma mudança 

que valorize, por um lado, a ligação entre as exigências determinadas a nível nacional e as características 

particulares de cada contexto, e que, por outro lado, “produza uma espécie de fusão da escola com a 

comunidade social num projecto formativo integrado e comum”(Zabalza, 2003, p. 19).  

Entendendo, pois, que a abordagem conectiva subjacente à operacionalização das metas de aprendizagem 

poderá constituir uma estratégia que a (médio/longo) prazo favoreça a integração das TIC como área de 

formação transdisciplinar, tal como preconizado no âmbito da reorganização curricular do ensino básico, 

estamos também cientes da longa distância a que nos encontramos de extrapolar tal discurso, passando da 

retórica para assumir efectivamente a centralidade da escola e dos professores neste processo. E é com esta 

ideia de base que, no ponto seguinte, nos parece oportuno reflectir sobre as implicações mais relevantes da 

proposta apresentada para o desenvolvimento curricular, partindo precisamente da identificação dos desafios 

e oportunidades mais salientes que tal perspectiva suscita na reconstrução de práticas curriculares 

- 1592 -

Libro de ActAs do Xi congreso internAcionAL gALego-Portugués de PsicoPedAgoXíA. A coruñA/universidAde dA coruñA: issn: 1138-1663.



 

 

inovadoras, sejam aquelas que respeitam à exploração de conteúdos curriculares numa perspectiva do 

desenvolvimento integral dos sujeitos, superando as visões parciais e limitadas no tratamento de um 

problema, conceito ou tópico a partir da óptica de uma única disciplina, ou ainda aquelas que apelam ao 

desenvolvimento de uma cultura de colaboração entre professores e entre a escola e a comunidade. 

DESAFIOS, OPORTUNIDADES E IMPLICAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

O passo que vai do cenário da concepção da abordagem conectiva, subjacente à proposta de 

operacionalização das metas de aprendizagem na área das TIC, acima esboçado, ao cenário da sua 

implementação no terreno não é fácil. Contando desde logo, como referido anteriormente, com a abertura 

subjacente ao referencial curricular em apreço, colocando nas mãos dos professores, dos alunos e das 

famílias o reconhecimento da sua utilidade prática, cremos que estamos perante uma conjuntura favorável 

para que a escola possa (re)aprender a “organizar-se para ensinar de outro modo, criar estratégias de 

organização do trabalho que façam cada aluno aprender, por si, com materiais adequados e tarefas exigentes, 

com interacções orientadas para o que se pretende […]”(Roldão, 2003, p. 49).  

Tratando-se de uma proposta que prescinde do carácter normativo e obrigatório, que convida, por 

conseguinte, a uma utilização voluntária por parte dos professores, são múltiplos e a diferentes níveis os 

desafios colocados, não apenas ao subsistema prático-pedagógico, circunscrito a alunos e professores, mas 

também no âmbito da actividade político-administrativa, da criação e produção de materiais didácticos, da 

criação científica, entre outros (Slattery, 1995; Gimeno, 2000). Antes de avançarmos, e porque o próprio 

conceito de desenvolvimento curricular encerra em si a ideia de que o currículo se desenvolve em continuum 

e a diversos níveis do sistema escolar(Zabalza, 2003), será conveniente esclarecer que, no âmbito desta 

reflexão, começaremos por focar a nossa atenção nos desafios e oportunidades que se colocam sobretudo ao 

nível local, mais relacionado portanto com os projectos curriculares de escola ou de turma e, por isso mesmo, 

um espaço privilegiado para os professores exercerem e concretizarem o seu protagonismo na construção do 

currículo. 

Nesse sentido, e porque o referencial metas de aprendizagem em TIC, por oposição a uma lógica aditiva, 

constitui um ponto de referência não apenas em termos deexpectativas relativamente às aquisições dos 

alunos em TIC, mas também ao nível da necessidade de um trabalho que valorize as articulações possíveis 

entre diferentes áreas curriculares, entendemos que são três os grandes desafios que se colocam quando nos 

situamos do ponto de vista dos professores. Três desafios que, por sua vez, correspondem a três 

oportunidades de mudança e inovação curricular, tal como sistematizamos no QUADRO 1 (Desafios e 

oportunidades para o desenvolvimento curricular). 
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QUADRO 1 
Desafios e oportunidades para o desenvolvimento curricular 

DESAFIOS OPORTUNIDADES 

Pensar curricularmente sobre o ensino, a 
aprendizagem e a avaliação. 

Consciencializar o sentido e a importância da elaboração de projectos 
curriculares face às necessidades reais em que o ensino se concretiza. 

Romper com lógicas de trabalho 
individuais.  

Criar uma visão partilhada das metas de aprendizagem e do 
desenvolvimento de estratégias de ensino, tendo como base um sentido 
de articulação e de comunidade. 

Definir os passos necessários para alcançar 
as aprendizagens consideradas importantes. 

Proceder a uma selecção criteriosa de estratégias de ensino e de 
avaliação das aprendizagens. 

 

Contudo, como se sabe, a valorização de espaços com autonomia para a tomada de decisões curriculares a 

nível local, ainda que seja de salutar, não é suficiente, deper si, para garantir o sucesso da implementação do 

referencial curricular metas de aprendizagem em TIC, particularmente no sentido de romper com lógicas de 

trabalho individuais para dar lugar a lógicas e ocasiões de trabalho que convoquem os professores a elaborar 

colectivamente planos de acção visando alcançar as metas desejadas, na perspectiva conectiva aqui 

defendida, tendo em conta as necessidades específicas dos seus alunos.  

Na verdade mais do que uma garantia de sucesso, este conjunto de desafios e oportunidades levanta uma 

série de questões, não apenas porque, em geral, os professores “formados em modelos de matriz tecnicista” 

(Peralta, 2002)“ainda não estão habituados a elaborar «projectos curriculares»” ou mesmo a “construir 

materiais novos ou a adequar os existentes às necessidades reais da situação em que vai desenvolver o 

ensino”(Zabalza, 2003, p. 12), mas também porque as características de dispersão e fragmentação da rede 

escolar não favorecem a existência de uma comunidade docente “cujas interacções permitam ir construindo a 

possibilidade de criação de uma vontade colectiva e de projectos consistentes”(Formosinho & Machado, 

2005, p. 145).  

Acrescentandoa estas inquietações o vasto leque de razões para a resistência ao uso das TIC em contexto 

educativo (Costa, 2004; 2008)−como,por exemplo, as que dizem respeito às concepções pessoais sobre o 

ensino, a aprendizagem e a avaliação eas que resultam da falta de preparação dos professores para o uso do 

potencial pedagógico das tecnologias em prol da aprendizagem−, facilmente aceitaremos que o sucesso da 

proposta apresentada não se esgota no reconhecimento das oportunidades de mudança e inovação que as TIC 

podem proporcionar.Globalmente, este panorama não só denuncia a persistência de práticas tradicionais, 

sugerindo a supremacia do “conhecimento fragmentado” e a dificuldade em estabelecer relações mútuas que 

permitissem a influência recíproca entre as partes e o todo do sistema curricular(Gimeno, 2000), como pode 

acabar por constituir,em si mesmo, omaior desafio. Um desafio que, como se depreenderá, não tem como 

interlocutores apenas os professores, mas todos os agentes educativos, abarcando uma diversidade de 

aspectos e exigindo múltiplas condições à implementação das mudanças desejadas, incluindo as que 
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respeitam a refundação daformação de professores (inicial e contínua), a criação de estruturas de 

dinamização, apoio e acompanhamento ao nível das escolas, a produção de recursos didácticos em 

consonância com as orientações curriculares e com o próprio potencial tecnológico, a partilha e divulgação 

ampla de novas ideias e práticas, entre muitas outras. 

À guisa de conclusão e embora se possa pretender que o referencial “metas de aprendizagem em TIC”venha 

a ter impacto sobre o desenvolvimento curricular e contribuir para gerar práticas de trabalho inovadoras e 

mais consentâneas com as necessidades da nossa sociedade, não deixará de ser imperativo que as limitações 

inerentes às atitudes e práticas curriculares dominantes sejam consideradas também em qualquer plano de 

intervenção, de forma a que isso não constitua o maior obstáculo ao potencial de mudança que o referencial 

encerra. 
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