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RESUMO 
 

Partindo da constatação dos baixos índices de utilização de software 
educativo e de outros recursos informáticos existentes nas escolas portuguesas, 
e de que a formação de professores, como tem vindo a ser realizada, é 
desadequada ao objectivo de preparar convenientemente os professores para o 
uso das TIC, o estudo aqui apresentado teve como principal finalidade 
identificar estratégias de trabalho que pudessem contribuir para esse objectivo. 

Na prática, foi possível implementar uma proposta de formação concebida 
com base na literatura sobre a problemática das tecnologias em contexto 
educativo, sobre os factores que facilitam ou inibem a sua adopção, 
nomeadamente enquanto factor de inovação curricular, e sobre práticas de 
preparação de professores para ensinarem com tecnologias. 

Uma proposta assente na convicção de que é absolutamente decisivo o 
recurso a estratégias que permitam a modificação de atitudes face às novas 
tecnologias, através da tomada de consciência da importância, utilidade e 
potencial que essas tecnologias podem trazer ao processo de aprendizagem e de 
que a formação deve dedicar atenção especialmente ao modo como os 
professores adquirem o conhecimento sobre as tecnologias. 

A análise das representações dos professores relativamente à adequação do 
programa de formação e das alterações percebidas ao nível das suas atitudes, 
das suas práticas e da confiança com que passaram a encarar, ou não, o uso dos 
computadores com os seus alunos e sobre os factores que condicionam o maior 
ou menor uso das tecnologias na escola em geral foi, do ponto de vista 
metodológico, o eixo central da investigação e a análise qualitativa o principal 
instrumento de análise de dados. 

Apesar de algumas limitações inerentes ao estudo, dada a considerável 
complexidade e multiplicidade de factores envolvidos, concluímos com a 
apresentação de um conjunto de pistas para o desenho de projectos futuros que 
visem a preparação dos professores para a integração das TIC nos processos de 
ensino e de aprendizagem.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

TIC em contexto educativo, Factores condicionantes do uso, Representações 
e práticas, Formação de professores. 
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1.1. CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO 

Depois de algumas décadas após as primeiras experiências do que haveria 

de ser denominado de “tecnologia digital”, os microcomputadores tornaram-se 

efectivamente parte integrante da sociedade contemporânea. Para além de 

estarmos rodeados de tecnologia, é hoje inquestionável o seu enorme potencial 

nos mais diferentes sectores de actividade, generalizando-se mesmo a ideia de 

ser uma poderosa ferramenta para resolver problemas e, em última instância, 

proporcionar maior qualidade de vida ao comum dos cidadãos. 

Na linha daquilo que alguns visionários já em meados do Século XX 

tinham idealizado (Bush, 1945; Nelson, 1965; Engelbart, 1969), as tecnologias 

digitais tornaram-se, de facto, em pouco tempo, pelo menos no mundo 

industrializado e mais desenvolvido, no principal meio de arquivo, 

transferência ou pesquisa de informação e no principal meio de comunicação 

directa ou indirecta entre as pessoas, qualquer que seja a sua condição e o lugar 

onde se encontrem, sendo usadas, de forma generalizada e rotineira, em 

empresas, instituições e outros locais de trabalho ou lazer. 

Os microcomputadores não só permitem fazer melhor e mais rapidamente 

muitas das tarefas fastidiosas e rotineiras, como permitem sobretudo fazer 

coisas novas, coisas até aí impossíveis com os meios tradicionalmente utilizados 

(Bransford et al., 1999; Bransford et al., 2000; Hasselbring et al., 2000). É o que 

acontece, por exemplo, nas Telecomunicações (atente-se nas alterações no 

quotidiano provocadas pelos telemóveis na última década), ou no caso 

particular da Medicina em que é possível realizar operações impensáveis há 

alguns anos atrás e que espantariam e fariam sentir desqualificado qualquer 

profissional dos tempos em que não havia computadores. De sinal contrário, 

uma observação atenta sobre o que se passa na Escola, indicia um preocupante 

e crescente desfasamento entre a educação formal e as mudanças verificadas na 
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Sociedade, não apenas em termos de uso das tecnologias digitais e das suas 

potencialidades na comunicação entre os indivíduos, mas também em termos 

de acesso à informação e dos próprios meios mobilizados para ajudar à criação, 

desenvolvimento e apropriação de conhecimento. Como de forma explícita 

Papert (1997) faz notar, “A Escola é um caso notável de uma área que não sofreu 

grandes alterações.” (p.212).  

Para além da discrepância, pelo menos aparente, entre os “conteúdos” que 

a Escola oferece e o que os alunos aí gostariam de aprender hoje, não será 

também completamente desprovido de sentido afirmar-se que, de uma forma 

global, a própria cultura veiculada pela instituição escolar tem cada vez menos 

a ver com a cultura que os alunos vivem e adquirem fora dela (Cuban, 1993, 

2001), sendo essa, talvez, uma das principais razões para o desinteresse, 

desmotivação e consequente insucesso escolar (Kirschner & Selinger, 2005) ou 

mesmo problemas de natureza disciplinar (Papert, 1997: 226). 

Segundo Papert (1997), a Escola está, de facto, a “perder legitimidade aos 

olhos dos seus alunos, à medida que estes se vão apercebendo do seu atraso relativamente 

ao desenvolvimento da sociedade que se supõe ela servir, bem como dos métodos de 

aprendizagem retrógrados que continua a adoptar.” (p.226). Quando directamente 

inquiridos, os alunos são, aliás, particularmente incisivos e críticos sobre o 

papel da Escola em termos de iniciação, motivação e facilitação do trabalho com 

este tipo de recursos, manifestando mesmo a ideia de que a Escola e o professor 

estão a perder o controlo e a liderança do processo (Cardoso, et al., 2001). O 

facto de serem as crianças e os jovens, como muitos defendem, quem mais 

rápida e facilmente adere aos computadores e às suas enormes potencialidades 

(Laurillard, 1993; Papert, 1994, 1997; Jonassen, 1999; Kirschner & Selinger, 2005), 

explicaria a sua crescente aceitação relativamente ao uso das tecnologias 

também em contexto educativo. Papert (1997) chega mesmo a falar do "poder das 

crianças" como um dos três factores decisivos de mudança uma vez que, 



 

7 

segundo ele, todas as crianças que têm um computador em casa exercem uma 

forte pressão e são agentes de mudança na própria Escola.  

Como aconteceu com a introdução de outras tecnologias em território 

educativo (veja-se o que se passou durante todo o Século XX, desde o cinema 

educativo às experiências de televisão, passando pelas “máquinas de ensinar” ou 

qualquer outro recurso introduzido na Escola para apoio do processo de ensino 

e aprendizagem - aspectos que abordaremos no capítulo 1), o cenário mais 

comum é o de se verificar um momento inicial de grande adesão a cada nova 

tecnologia e excitação sobre o seu aparentemente forte potencial para o ensino e 

a aprendizagem, para depois esse entusiasmo ir definhando até que por vezes 

chega a desaparecer.  

No caso concreto das tecnologias digitais, mesmo quando se reconhece e 

se aceita que podem desempenhar um papel benéfico no processo de 

aprendizagem – embora isso possa ser conseguido de formas muito 

diferenciadas 1, dependendo das perspectivas e fundamentos com que cada 

uma dessas perspectivas concebe a própria aprendizagem –, a evidência parece 

ser a de que as actuais práticas de utilização do computador nem sempre tiram 

partido das suas reais potencialidades em termos de alteração na forma como as 

pessoas aprendem (Papert & Solomon, 1971; Turkle & Papert, 1992; Papert, 

1994, 1997, 2000a). Por outras palavras, como Papert (1994, 1997) sublinha, é no 

mínimo estranho que, com novos recursos, tão poderosos, que em si mesmo 

poderiam constituir um factor de mudança substancial na forma de ensinar e 

aprender, se continue a fazer na escola o mesmo tipo de trabalho que se fazia 

antes desses recursos existirem, visando o mesmo tipo de objectivos e sem que 

ocorra qualquer tipo de evolução a partir desse ponto.  

                                                 

1 Dado tratar-se de um aspecto de grande importância, dedicar-lhe-emos especial atenção 
num dos capítulos referentes à fundamentação teórica deste estudo (capítulo 2). 
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Nesta perspectiva e ao invés da preocupação dominante com as taxas de 

implantação dos computadores na Escola, pelo menos do ponto de vista das 

políticas educativas, passaria a ser a “qualidade” da utilização do computador 

(o que se faz, como se faz e com que objectivos) a estar no centro das 

preocupações de todos quantos têm responsabilidade nessa área (Culp et al., 

2003). Na verdade, como defendem alguns autores e apesar das frequentes 

previsões de que estaria (está) eminente uma revolução tecnológica na 

Educação (Papert fala em “Megamudança”), a ideia que parece generalizar-se é a 

de que Escola se mantém, nos seus aspectos essenciais, muito semelhante ao 

que sempre foi (Papert, 1994, 1997, 1999, 2000, 2002; Salomon, 1999, 2002), 

acabando por não beneficiar daquilo que outros sugerem ser o principal desafio 

e mais-valia das tecnologias digitais na Escola, ou seja, essas tecnologias 

enquanto indutoras de mudança (Papert, 1994; UNESCO, 1996; Papert, 1997; 

Papert & Caperton, 1999; Papert, 2000b; Salomon, 2000; Lebrun, 2002; Salomon, 

2002).  

Apesar da visão sobre o computador e as suas potencialidades para a 

Educação ter vindo a transformar-se também nos últimos anos 2 – de uma época 

em que era considerado como um “super-fornecedor-de-exercícios”, um “super-

professor” ou um “super-livro”, a uma época em que começa a ser considerado 

nas palavras de Lebrun (2002), um “catalyseur d’innovations pédagogiques”, 

estamos na presença de algo incontornavelmente poderoso e que, estamos 

fortemente convictos, a escola não pode mais ignorar.  

Nesta linha de pensamento, a questão de fundo teria pois a ver também 

com a forma como a Escola tem equacionado as mudanças que ao nível da 

sociedade se têm produzido e como está (ou não está) preparada para participar 

activamente, ou mesmo para liderar, algumas dessas mudanças. Embora essa 

questão não deixe de estar presente no âmbito do estudo que realizámos, 

centrar-nos-emos aqui sobretudo na reflexão em torno do papel que os 
                                                 
2 Aspecto que aprofundaremos no capítulo 2 deste trabalho. 
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professores poderão desempenhar, se quiserem e souberem assumir o desafio e 

tomar em suas mãos o que deles depender e estiver profissionalmente ao seu 

alcance, e na reflexão sobre a acção como principal instrumento ao serviço do 

desenvolvimento pessoal e profissional necessário àquelas mudanças 

(Habermas, 1971; Schön, 1983). É a relação entre estes diferentes aspectos que, 

como primeira aproximação ao objecto de estudo, representamos na Figura 1.1 

(PRIMEIRA APROXIMAÇÃO AO OBJECTO DE ESTUDO). 

 

FIGURA 1.1 PRIMEIRA APROXIMAÇÃO AO OBJECTO DE ESTUDO 
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Se em geral se pode afirmar que a "qualidade dos professores" é, 

inquestionavelmente, um dos factores mais importantes para uma 

aprendizagem de qualidade (Darling-Hammond & Berry, 1999), a sua 

preparação profissional assume hoje particular relevância, nomeadamente no 

contexto de rápidas e contínuas mudanças sociais, económicas e tecnológicas 

como aquele em que vivemos (Hargreaves, 1992; Nóvoa, 1992; Hargreaves, 

1997, 1998; Barroso & Canário, 1999; Marcelo & Estebaranz, 1999; Castells, 2001; 

Richardson & Placier, 2001; Marcelo, 2002; Rodrigues, 2006). De facto, a escola 

no seu todo e os professores em particular, são hoje chamados a responder aos 

desafios colocados por uma sociedade em profunda transformação e só uma 

preparação sólida dos agentes educativos poderá ajudar a cumprir com êxito a 

função social de que estão imbuídos.  

Os dispositivos de formação de professores ganham, neste contexto de 

desenvolvimento tecnológico, uma importância estratégica decisiva que 

importa estudar em profundidade, não só com o intuito de compreender como 

têm respondido aos desafios e a extensão da sua influência, mas também com o 

objectivo de se poderem determinar quais os modos mais adequados em ordem 

a uma efectiva e eficaz preparação dos professores para a utilização regular das 

novas tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem.  

A falta de preparação específica para o uso das tecnologias é aliás, 

segundo alguns investigadores, um dos mais sérios obstáculos à sua plena 

integração no currículo (Harvey & Purnell, 1995; Means et al., 1995; Office of 

Technology Assessment, 1995; Panel of Educational Technology, 1997; Fatemi, 

1999; Hasselbring et al., 2000; NCREL, 2000; Culp et al., 2003), sendo normal que 

as instituições de formação de professores procurem encontrar respostas 

adequadas, não apenas em termos de formação inicial (Brand, 1997; Ponte & 

Serrazina, 1998; Moursund & Bielefeldt, 1999; Ponte & Oliveira, 2001; Ponte, 

2002; Matos, 2004; Sadera & Hargrave, 2005), mas também ao nível dos 
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dispositivos de formação contínua (Figueiredo, 1999; Ponte, 1999a; NCREL, 

2000). 

Não existindo já dúvidas de que as TIC são um instrumento-chave no 

processo de ensino e de aprendizagem (Dwyer, 1996; Ponte & Serrazina, 1998; 

Rocha, 1998; Gomes, 1999; Carvalho, 2000; Laserna & Carrasco, 2000; Patrocínio, 

2001; Cox et al., 2003; Sharma & Hannafin, 2007), a ênfase poderá passar, 

sobretudo, por assegurar que o seu uso proporcione novas oportunidades de 

aprendizagem, promova a realização académica dos alunos e contribua para 

uma plena integração dos cidadãos na "sociedade da informação e do 

conhecimento". Como é que os diferentes enquadramentos, sistemas, modelos e 

dispositivos de formação de professores se têm posicionado face às novas 

exigências da sociedade, e que medidas concretas têm sido implementadas para 

lhes fazer face, são algumas das questões que importa desde logo colocar e cujas 

respostas poderão fornecer elementos para uma melhor compreensão da 

situação actual e, bem assim, preparar de forma mais adequada o futuro das 

nossas crianças e jovens. 

Se a análise do que se passa na formação inicial pode informar sobre os 

tipos de objectivos e a importância atribuída às novas tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) no processo de formação e, bem assim, 

antecipar o grau de preparação dos futuros professores, só um estudo profundo 

sobre o que se passa com os actuais professores, completará o quadro geral 

sobre a natureza e amplitude das lacunas e respectivas necessidades de 

intervenção. De facto, embora no passado se tenha assumido que um bom 

ensino é a chave para uma boa aprendizagem, é hoje mais claramente aceite que 

a aprendizagem é o grande objectivo da educação. O papel do professor deve 

pois ser o de estruturar e proporcionar situações e experiências em que a 

aprendizagem possa ser feita de forma activa, significativa e, sobretudo, 

construída pelo próprio aluno.  
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Em termos de estratégias de trabalho será necessário proporcionar 

alternativas para os métodos “fechados” característicos do ensino tradicional, 

em que os alunos sejam envolvidos e possam ter uma crescente participação na 

tomada de decisão, não apenas sobre os conteúdos que querem estudar (uma 

aprendizagem relevante, autêntica) mas também sobre as formas de o fazer. 

Estratégias de trabalho em que os professores sejam fundamentalmente capazes 

de ajudar os alunos a pensar, a aprender como identificar e resolver problemas, 

a estabelecer e definir objectivos próprios, a auto-regular a aprendizagem, a 

avaliar os resultados e estabelecer novos objectivos em função dessa avaliação, 

enfim, ajudar os alunos a aprender. 

Por outro lado, com a melhor compreensão que existe hoje sobre o que 

significa aprender, a atenção deverá deslocar-se para a pessoa do aluno, em que 

é mais importante o que o aluno é chamado a fazer e não o que é feito para ele, 

respeitando necessidades e interesses pessoais, investindo e potencializando 

capacidades próprias. Uma das questões centrais tem, pois, a ver directamente 

com o que os professores forem capazes de fazer, dependendo isso não apenas 

de factores de ordem pessoal, como as atitudes e motivações para o uso das 

tecnologias, mas também da preparação efectiva que possuem, das 

competências que dominam, da confiança que essa preparação lhes traz.  

No caso da Internet, por exemplo, e contrariamente às tecnologias que 

visavam sobretudo apoiar o professor e o processo de transmissão do saber, os 

novos recursos de comunicação e informação hoje disponíveis, potencialmente 

poderosos como suporte da aprendizagem, levantam desafios acrescidos, em 

que os professores terão de assumir preferencialmente um papel de 

facilitadores da aprendizagem, menos centrados sobre si próprios, de forma a 

compreenderem como pode ser utilizada para fins educativos e, desse modo, 

possibilitarem um aproveitamento efectivo dos avanços tecnológicos mais 

recentes e em constante evolução.  
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Será portanto, em qualquer dos casos, uma questão directamente 

relacionada com a preparação a que tiveram (ou não tiveram) acesso, os seus 

propósitos, o modo como foi estruturada e as estratégias utilizadas, a 

semelhança entre a forma como aprenderam a utilizar as tecnologias e a forma 

como se espera que o façam com os seus alunos, para só referirmos algumas 

dimensões da questão. Se, em termos ideais, poderia ser defendida a ideia de só 

se introduzirem os computadores nas escolas depois de se ter um corpo docente 

devidamente preparado e treinado, a verdade é que, na prática, a realidade é, 

por diversas razões, outra. Ainda que a situação tenha evoluído bastante desde 

os anos oitenta e haja situações muito diferentes, por exemplo em termos 

europeus e de país para país, o que diferentes estudos mostram é que, na 

generalidade, os professores ou não receberam formação profissional específica 

para utilizarem o computador ou que apenas o fizeram por sua iniciativa 

depois de terem deixado a instituição de formação inicial que frequentaram. A 

situação está ainda longe de se considerar satisfatória, aliás, até porque 

subsistem dúvidas também no que se refere ao tipo de preparação a fornecer e 

ao modo como ela deve ser adquirida (Costa et al., 1999). 

A tomada de consciência pelo professor da importância do computador 

como ferramenta de trabalho é para muitos, no entanto, um elemento decisivo 

para que a mudança possa ser possível, já que a integração do computador nas 

actividades regulares da sala de aula parece estar mais dependente de uma 

modificação significativa do seu próprio comportamento do que do nível de 

sofisticação da tecnologia propriamente dita. Mesmo que trabalhando numa 

escola bem equipada será de facto muito difícil, se não impossível, que um 

professor sem qualquer conhecimento sobre o funcionamento dos 

computadores ou que não reconheça os potenciais benefícios da Internet, venha 

a integrar esse recurso nas actividades de aprendizagem dos seus alunos, não 

esquecendo, para além disso, que é substancialmente demorada a 

aprendizagem para alguém que não está familiarizado com o funcionamento 

dos computadores, como ainda é o caso da maior parte dos professores. 
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Para além do fornecimento de um corpo básico de conhecimentos técnicos, 

será sobretudo importante verificar até que ponto a formação de professores se 

estrutura em torno de uma estratégia que vise e permita a modificação das 

atitudes dos professores face às novas tecnologias e os motive, por exemplo, 

através da tomada de consciência da relevância, utilidade e potencialidades que 

esses recursos, utilizados como ferramentas, podem trazer ao processo de 

ensino e aprendizagem. 

Aceitando-se, ainda, a existência de isomorfismo entre a aprendizagem da 

tecnologia pelos alunos, em larga medida da responsabilidade dos professores, 

e o modo como os professores deverão ser preparados, será também 

particularmente importante verificar até que ponto essa formação assenta no 

modo de adquirir esses conhecimentos e não apenas na aquisição de 

conhecimentos técnicos. Por outras palavras, de que maneira a formação lhes 

possibilita o acesso e familiarização com as tecnologias disponíveis e estimula a 

reflexão sobre as potencialidades educacionais das mesmas, de que maneira os 

envolve na criação de ambientes de aprendizagem estimulantes, inseridos em 

projectos curriculares próximos do real e com interesse para os alunos, 

proporcionando experiências concretas de manipulação das tecnologias, de 

interacção social e de aprendizagem colaborativa, entre outras. 

Muito embora se possa defender a promoção da autonomia dos alunos na 

aprendizagem, o caso dos recursos disponíveis na Internet parece ser 

paradigmático a esse nível, pois não basta que os professores incentivem à sua 

utilização, esperando que aí os alunos possam encontrar aquilo que os manuais 

não incluem. Para além de, na maior parte das vezes, ser necessário que os 

professores procedam a uma interpretação prévia e a uma adaptação do 

material aí recolhido, especialmente para uso de crianças mais novas, será 

sobretudo necessário que os professores ajudem os alunos a serem capazes de 

tirar partido da Internet como poderosa ferramenta de pesquisa e de acesso à 

informação. Preparar uma pesquisa criteriosa, maximizar os resultados dessa 
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pesquisa, avaliar criticamente a informação obtida (em função de critérios de 

fiabilidade, pertinência, relevância, por exemplo), saber utilizá-la e referenciá-la 

correctamente são algumas competências fundamentais que, por exemplo, em 

qualquer plano de formação, deveriam ser adquiridas e desenvolvidas. 

Em síntese, colocando a ênfase nos professores, para além de saber que 

preparação efectiva possuem e em que circunstâncias a adquiriram, que 

experiências em concreto têm com as tecnologias e que tipo de uso efectivo 

fazem delas, pode ser particularmente interessante que a observação da 

realidade e a análise das representações dos professores permita compreender 

também: 

– Que importância lhes atribuem, que benefícios consideram que o seu uso 

pode desencadear e de que modo isso influencia a adopção ou rejeição 

das tecnologias para fins educativos; 

– De que outros factores fazem os professores depender a utilização 

regular das tecnologias nas actividades escolares e curriculares; 

– Que tipo de modificações o seu uso origina nas estratégias e modos de 

ensino e como é gerido o próprio processo de aprendizagem nos casos 

em que são utilizados computadores (por exemplo, em termos de gestão 

do tempo e de organização do espaço); 

– Que interrogações colocam os professores sobre o que propõem e fazem 

com os seus alunos recorrendo a esse tipo de tecnologias e como 

resolvem e superam as dificuldades encontradas. 

No que diz respeito à preparação dos professores portugueses para a 

utilização das TIC com fins educativos, a situação estava muito longe de ser 

satisfatória, pelo menos no momento em que iniciámos este estudo, como se 

pode depreender de um Parecer do Conselho Nacional de Educação sobre “A 

Sociedade de Informação na Escola” publicado nessa altura. Podia ler-se, nesse 

documento, que os professores não se tinham actualizado “ao ritmo adequado”, 

devido ao facto de “não terem recebido o treino adequado para integrar estas 
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tecnologias no ensino” e que seria necessário “eliminar o paradoxo de o grupo 

profissional responsável pela preparação da juventude de hoje para o século XXI resistir 

à tecnologia do século XXI”(p. 4). 

De facto, apesar do esforço de formação contínua que em Portugal tem 

ocorrido nos últimos anos3, com grande parte das acções de formação no 

âmbito do Programa FOCO realizadas a serem dirigidas à área das tecnologias, 

pelo menos numa determinada fase, pode dizer-se, com algum rigor, que 

grande parte da aquisição e desenvolvimento de competências dos professores 

nessa matéria terá ocorrido no seio do projecto Minerva4. Foram e continuam a 

ser, aliás, muitos dos professores que integraram as equipas Minerva 

espalhadas por todo o país, os principais dinamizadores dos projectos 

desenvolvidos a partir daí (no seio do Programa Nónio Século XXI, por 

exemplo), sendo eles próprios também dos formadores mais requisitados no 

âmbito da referida formação contínua de professores (Freitas, 2004). 

Que tipo de formação é desenvolvida, que conteúdos são tratados, com 

que estratégias, e que resultados do impacto dessa mesma formação é algo que 

não se conhece em profundidade, apesar de, a esse nível, constituírem um 

avanço relevante os estudos mais recentemente promovidos pelo Ministério da 

Educação (Santos, 2001; Brito et al., 2004). Sendo estudos de natureza macro, 

mais preocupados em fazer uma radiografia quantitativa da oferta de formação 

no domínio das tecnologias, acabam, no entanto, por não permitir conhecer em 

profundidade as características dessa mesma oferta. Pode concluir-se, ainda 

assim, que as especificidades resultantes da utilização do computador são 

muitas vezes consideradas em excesso, conduzindo sobretudo a uma formação 

centrada na tecnologia e na aprendizagem de ferramentas, esquecendo ou 

                                                 
3 De acordo com o e-Europe 2002, previa-se que todos professores portugueses deveriam 

ser formados na área das TIC em contexto educacional, o que implicaria abranger uma 
população de cerca de 150.000 professores 

4 No capítulo 4 teremos oportunidade de fazer referência sumária aos diferentes projectos 
relacionados com a integração das tecnologias na escola que decorreram no nosso País. 
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relegando para segundo plano a sua integração efectiva na actividade 

curricular, estando também as práticas de formação de professores para a 

utilização das TIC muito coladas às práticas e modelos tradicionais de 

preparação dos professores em geral (Barroso & Canário, 1999; Rodrigues, 

2006). 

De facto, segundo aqueles estudos, e como referimos anteriormente 

apenas uma reduzida percentagem das acções de formação realizadas e 

financiadas pelo PRODEP (Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal) 

tinham como preocupação central a discussão de questões concretas 

relacionadas com a integração curricular das tecnologias5. A esmagadora 

maioria visava aquisições técnicas por parte dos professores tendo em vista a 

manipulação das aplicações cujo uso está mais generalizado, como é o caso de 

processadores de texto ou de imagem, folhas de cálculo, programas de 

apresentação, etc.  

A título de exemplo, foi nesse sentido que apontou uma das conclusões de 

estudo de avaliação externa em que participámos, da actividade formativa de 

um dos Centros de Formação de Professores que, no nosso país, têm a 

responsabilidade de concepção e execução dos planos de formação e 

desenvolvimento profissional dos docentes do ensino não superior (Ferreira, J. 

et al., 1998). Foi isso também que constatámos, mais recentemente, na análise da 

investigação académica realizada no nosso país, num estudo que realizámos 

sobre o universo das dissertações de mestrado desenvolvidas na área das 

Tecnologias Educativas, nos últimos 25 anos6 (Costa, 2007). Visando, numa 

                                                 
5 De acordo com Santos (2001), no ano de 1999 foram identificadas 314 acções de 

formação na área das TIC, correspondendo a 23% do total de acções nesse ano. Das 
modalidades possíveis, a mais frequente era o curso de formação (mais de 300). Oficinas de 
formação e projectos, as modalidades que estariam mais próximas da prática pedagógica e, 
segundo o autor estudo, "das reais necessidades dos professores e das escolas", revelavam 
apenas valores residuais. 

6 A análise incidiu sobre as dissertações defendidas desde o início da década de 80, altura 
em que surgiram, na Universidade do Minho, os primeiros cursos de mestrado, até 2005. 
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perspectiva analítica, perceber quais os temas estudados, facilmente pudemos 

concluir que a formação de professores para o uso das tecnologias não era uma 

área de estudo predominante, como aliás acontece de forma consistente fora de 

Portugal (ACE, 1999; Hasselbring et al., 2000; Wadi, 2002).  

No que se refere à formação inicial, a situação parece não ser melhor, pelo 

menos a avaliar pelos resultados dos dois únicos estudos com alcance nacional 

dirigidos às instituições de formação inicial de professores (Ponte & Serrazina, 

1998; Matos, 2004). Tendo como objectivo obter uma panorâmica geral da 

formação em TIC proporcionada aos alunos dos cursos de formação inicial de 

professores em Portugal, era já transparente no primeiro desses estudos que as 

TIC desempenhavam “um papel real, embora ainda modesto (…) assinalando ainda 

insuficiências diversas, especialmente flagrantes nos aspectos tecnológicos mais 

recentes, como o uso de correio electrónico e da Internet (…), muito embora as 

instituições possuam recursos humanos e estruturas que lhes permitem trabalhar neste 

domínio.” (Ponte & Serrazina, 1998: 46).  

Embora utilizando como metodologia principal o inquérito e, por esse 

motivo, não ser possível captar dados sobre a dinâmica da formação que é 

ministrada (seria importante recolher informação, por exemplo, sobre a questão 

do isomorfismo entre ensinar e aprender ou sobre o entendimento que é dado 

às tecnologias), foi possível identificar disciplinas que têm as TIC como objecto 

de estudo e que fornecem preparação básica, e disciplinas que utilizam as TIC 

como ferramenta de trabalho claramente perspectivadas para a sua utilização 

educativa (neste caso, preferencialmente nos cursos de formação de professores 

de matemática e ciências). Como a este propósito se conclui no primeiro estudo 

realizado, "Algumas instituições parecem ter desenvolvido uma perspectiva clara 

acerca do papel que as TIC devem desempenhar no processo de ensino-aprendizagem, 

sublinhado o seu uso como instrumento aos serviço da realização de projectos, de 

pesquisa e processamento da informação, enquanto outras parecem sobretudo 

preocupadas com a falta de ‘software’ específico para o ensino desta ou daquela 

disciplina ou com questões relativas ao domínio deste ou daquele programa. Outras 
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instituições parecem não ter encarado ainda muito a sério a questão da integração das 

TIC no seu trabalho corrente de formação de professores, quer por deficiências dos seus 

planos de estudos, quer por carência de recursos materiais, quer ainda pela falta de 

pessoal devidamente qualificado.” (Ponte & Serrazina, 1998: 47).  

Não havendo alterações dignas de realce no segundo estudo, realizado 

cerca de quatro anos depois, parece-nos poder dizer-se, em síntese, que, tal 

como acontece noutros países, as instituições responsáveis pela formação inicial 

de professores ainda estão muito aquém do que seria de esperar, denotando 

uma grande lentidão em assumirem as tecnologias como objecto de reflexão 

pedagógica e de trabalho didáctico na preparação dos futuros professores.  

Podemos dizer, em síntese, que estaríamos perante duas facetas do mesmo 

problema, ou seja, por um lado, os baixos índices de utilização das tecnologias 

na escola e, por outro lado, a constatação de que os sistemas e práticas de 

formação não se adaptaram ao aparecimento de novas tecnologias e à 

especificidade que implica preparar os professores para a integração dessas 

tecnologias nas actividades curriculares dos seus alunos. 

 

1.2. PERTINÊNCIA DO PROBLEMA 

Como de alguma maneira se referiu já no início desta Introdução, apesar 

de um discurso político favorável e de substanciais investimentos nas novas 

tecnologias de informação e comunicação, mesmo em contexto educativo, 

nomeadamente nos últimos anos, o seu impacto em termos de uso na 

aprendizagem continua a não ser proporcionalmente significativo (Pereira, 

1993; Noble, 1997; Williams et al., 1999; Departament of Education (EUA), 2001; 

Twining, 2002; Cox et al., 2003; Balanksat et al., 2006; BECTA, 2006; Empirica, 

2006; Kennisnet ICT, 2006; Pederson et al., 2006; van der Neut, s/d).  

Naturalmente que isso se deverá a múltiplos factores, desde o acesso aos 

computadores e os recursos disponíveis, ao tipo de uso que deles é feito, 
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passando, como não poderia deixar de ser, pelas oportunidades e tipo de 

formação que é proporcionada aos professores (Harvey & Purnell, 1995; Office 

of Technology Assessment, 1995; Brand, 1997; Hasselbring et al., 2000; NCREL, 

2000; Vrasidas & McIsaac, 2001; Vrasidas & Glass, 2005b, 2005a), as infra-

estruturas de suporte técnico, os incentivos ou a qualidade do apoio pedagógico 

disponível (Smolin et al., 2002; Radinsky et al., 2005; Smolin et al., 2005), uma 

certa “falta de rumo” sobre o que fazer e como (Ribeiro & Ponte, 2000), para só 

referirmos alguns. 

Ainda que em Portugal estivéssemos longe das taxas de penetração de 

computadores nas escolas atingidas por países tecnologicamente mais 

desenvolvidos, como era o caso dos EUA ou, em termos da União Europeia 7, 

de países como a Dinamarca, Suécia, Finlândia ou Reino Unido, pode afirmar-se 

que existia já um assinalável leque de recursos informáticos nas escolas 

portuguesas 8. Não se sabia muito, no entanto, pelo menos de uma forma 

sistemática, até que ponto eram utilizados, em que contextos e com que 

resultados, uma vez que, como acontece noutros países, grande parte dos 

estudos realizados, principalmente de natureza académica (Baron & Bruillard, 

2003), não tinham como principal objectivo fornecer o quadro pormenorizado e 

global da situação.  

Embora, na prática, fosse difícil perceber, com profundidade, o que 

verdadeiramente se passava em Portugal no final dos anos noventa e início 

deste século, moveu-nos a convicção, com base na nossa experiência de 

investigador e de formador, de que o fraco uso das tecnologias nas escolas 

portuguesas, nomeadamente por parte dos professores, se devia em grande 

medida à ausência de preparação específica sobre o que fazer com os 

                                                 
7 Dados comparativos recentes, a nível europeu, continuam a situar Portugal no fundo da 

tabela dos países da União Europeia (Europeen Comission, 2004, 2006). 
8 De acordo com dados do Ministério da Educação, no recenseamento escolar de 

2005/2006 a ratio de alunos por computador no ensino público situava-se em 12/1, ao passo que 
a de alunos por computador com ligação à Internet era de 16,9/1 (GIASE, 2006). 
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computadores, uma vez que, como facilmente se compreenderá, a sua grande 

maioria não fora sujeita, aquando da “profissionalização”, às questões 

relacionadas com ensinar e aprender com as tecnologias digitais, a partir de 

uma determinada altura disponíveis. 

Nesse sentido, viriam a apontar, aliás, algumas das conclusões de um dos 

poucos estudos à escala nacional – “As Tecnologias de Informação e Comunicação: 

Utilização pelos Professores” (Paiva, 2002), da responsabilidade do Ministério da 

Educação (Programa Nónio, DAPP), e no qual nos apoiaremos de seguida para 

algumas reflexões a este propósito, de forma a podermos reforçar a importância 

e pertinência do estudo que realizámos.  

Uma primeira reflexão com base no referido estudo remete-nos 

precisamente para a perplexidade que resulta do facto de continuar a ser 

reduzido o uso dos computadores na escola, mas francamente favorável a 

atitude dos professores face às TIC. Sugerindo um clima propício à sua 

utilização e à implementação de medidas visando integrar as tecnologias nas 

actividades curriculares, como as que foram entretanto criadas, seria de esperar, 

talvez, mais elevadas taxas de penetração dos computadores nas actividades 

escolares. Uma das possíveis justificações é dada, curiosamente, pelos 

professores inquiridos no mesmo estudo. Reconhecendo que isso implica novos 

desafios do ponto de vista profissional (68% dos professores sentem que o uso 

das TIC lhes exige novas competências), uma elevada percentagem dos 

professores inquiridos (94%) expressa claramente a necessidade de uma 

preparação mais sólida no que se refere ao uso das TIC na Educação, muitos 

deles assumindo mesmo conhecer mal as vantagens das TIC em contexto 

educativo. 

Em contraste com estes dados, é curioso verificar também, noutro estudo, 

em que se documentam as oportunidades de formação, que apenas cerca de 

11% das acções frequentadas pelos professores inquiridos se dedicavam 

especificamente às questões da integração curricular das tecnologias. Ou seja, 
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continuavam a privilegiar-se estratégias de formação contínua de professores 

de cariz acentuadamente técnico, visando o “ensino”das ferramentas e sem 

grande esforço de ligação ao currículo específico das áreas científicas e 

pedagógicas dos professores que as frequentam (Santos, 2001). Práticas de 

formação de professores seguindo claramente um modelo tradicional de 

realizar a formação e sem qualquer tipo de ajustamento ou adequação a um 

campo novo que, por si só, justificaria a experimentação e exploração de novas 

modalidades de trabalho e novos dispositivos de formação.  

A constatação da fraca utilização do software educativo e de outros 

recursos informáticos existentes nas escolas por parte dos professores que 

integravam o Projecto Pedactice9, e a reflexão subsequente sobre as razões que 

justificariam a quase ausência de recurso às tecnologias pela maioria dos 

professores de cada uma das escolas, viriam a constituir, aliás, o ponto de 

partida para o nosso interesse em investigar esta problemática. Conjugado com 

o que se disse nos parágrafos anteriores sobre a ausência de preparação 

adequada dos professores, interessava-nos sobretudo proceder à identificação e 

experimentação de estratégias e modos de trabalho alternativos que, ao nível 

dos professores, e numa lógica de relevância do ponto de vista social, pudessem 

contribuir para aumentar o impacto dos investimentos em tecnologias feitos na 

Educação no nosso país.  

Por outras palavras, poderemos afirmar que ao desenvolvimento do 

presente estudo esteve subjacente a convicção de que, para o pleno sucesso na 

realização pessoal, social e profissional dos jovens que frequentam as nossas 

                                                 
9 Seria no âmbito do projecto Pedactice “Educational Multimedia in Compulsory School: from 

pedagogical assessment to product assessment”, que viríamos a identificar a necessidade de 
aprofundar as questões que nos conduziriam ao nosso estudo. O projecto Pedactice é um 
projecto europeu co-financiado pela Comissão Europeia (Multimedia Task Force), envolvendo 
universidades de diferentes países e cuja equipa de coordenação integrámos. Dado tratar-se do 
contexto próximo em que o nosso estudo se desenvolveu, reservar-lhe-emos algum espaço no 
capítulo 5, que dedicámos especialmente à caracterização sumária da realidade portuguesa na 
área das TIC em contexto educativo. Informação suplementar sobre o projecto está disponível 
no espaço on-line respectivo, em http://www.fpce.ul.pt/projectos/pedactice/ 
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escolas, tem capital e decisiva importância a acção do professor (Fullan & 

Stiegelbauer, 1991b, 1991a; Hargreaves & Fullan, 1992), sobretudo o que ele faz 

ao nível da sala de aula, mas também fora dela, em contextos que as próprias 

tecnologias vieram proporcionar, nomeadamente as tecnologias digitais em 

rede, e nos quais poderá residir o próprio futuro da escola. 

A acção do professor, especialmente nesses contextos, tem hoje uma 

importância acrescida, porquanto vivemos numa sociedade não só 

substancialmente diferente daquilo que era há umas décadas atrás, mas 

sobretudo porque é uma sociedade marcada por um desenvolvimento científico 

e tecnológico sem par (Smylie & Conyers, 1991; Biddle, 1997; Biddle et al., 1997; 

Brand, 1997; Putnam & Borko, 1997; Robertson, 1997; ACE, 1999; Figueiredo, 

1999; Moursund & Bielefeldt, 1999; MFF & ETS, 2000; Munby et al., 2001; 

Richardson & Placier, 2001; Marcelo, 2002) e ela própria alvo de mudanças 

aceleradas, aos mais diferentes níveis e planos. Numa escola que teima em não 

mudar (Papert, 1994; Dawes, 1999; Carvalho, 2000; Papert, 2000a), o professor 

encontra-se assim no centro de um processo desafiante, mas complexo e com 

configurações do ponto de vista pessoal, profissional e organizacional bastante 

diferenciadas e cujo controle na maior parte das vezes lhe escapa (Nóvoa, 1987; 

Goodlad, 1990; Byrd & Doherty, 1993; Soodak & Podell, 1996).  

Cremos, por isso, que a análise da mudança e do papel do professor nessa 

mudança devem assumir-se como um dos aspectos centrais no âmbito da 

reflexão sobre o fenómeno da Educação para o que costuma designar-se de 

“Sociedade de Conhecimento” (Nóvoa, 1991; Comissão Europeia, 1993; 

Hargreaves, 1997, 1998; Marcelo & Estebaranz, 1999; Marcelo, 2002; Papert, 

2005). Uma Sociedade que se caracteriza por uma série de traços aos quais a 

Escola e o Professor não podem ficar alheios: i) Emergência de um paradigma 

em que o conhecimento humano, individual e colectivo, passa a constituir uma 

nova fonte de riqueza e a ser o principal activo das organizações; ii) 

Profissionais qualificados pelos seus conhecimentos e pelo valor acrescentado 
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que podem gerar no contexto profissional em que trabalham; iii) Aposta numa 

educação centrada na aprendizagem e na autonomia dos alunos tornando-os 

capazes de assumirem o seu potencial criativo e a responsabilidade pelo seu 

futuro em termos de aprendizagem e desenvolvimento; iv) Aposta numa 

aprendizagem ao longo da vida, baseada no desenvolvimento da capacidade 

dos indivíduos para analisar e resolver problemas; vi) Inovação entendida como 

estratégia permanente de mudança; vii) Aposta por organizações inteligentes, 

organizações que aprendem continuamente e que orientam a sua acção pelos 

resultados (Pinto, 2007). 

O que nos parece ser decisivo, em suma, é a necessidade de aprofundar a 

compreensão sobre como o professor reage e participa na mudança da escola, 

nos modos como ele próprio se vai ajustando, não só ao nível de valores, mas 

também em termos mais pragmáticos, ao nível das decisões directamente 

relacionadas com a sua acção pedagógica quotidiana em geral e, no caso 

concreto, com recurso ao potencial pedagógico das tecnologias digitais. 

Para além das questões a que acabámos de nos referir, e tomando como 

referência o caso específico do nosso país, a escolha do tema em estudo pode 

ancorar-se, pois, em dois aspectos particulares que, não sendo específicos da 

realidade portuguesa, em muito contribuem para o estado actual de um uso 

ainda muito limitado das tecnologias nas actividades curriculares dos alunos 

promovidas pela própria escola. Referimo-nos, por um lado, à manifesta 

ineficácia dos modos tradicionalmente usados na organização e concretização 

da formação de professores quando se trata de preparar profissionais 

competentes, esclarecidos e críticos, para o uso educativo do potencial 

pedagógico que as novas tecnologias digitais encerram. Referimo-nos, por outro 

lado, à evidente escassez de investigação científica neste domínio, como muito 

recentemente pudemos constatar através do levantamento e análise das 

dissertações de mestrado na área das Tecnologias Educativas realizadas no 

nosso país (Costa, 2007). Apenas 9,1% das dissertações analisadas se debruçam 
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sobre o tema “formação de professores” (20 dissertações), sendo preocupante 

sobretudo pelo facto de se continuar a dar pouca atenção aos contextos em que 

se preparam os professores, mas principalmente os futuros professores.  

No que se refere às práticas de formação, porque parecem não ser eficazes 

os modos de trabalho tradicionalmente seguidos, baseados no modelo clássico 

utilizado nas demais áreas, assentes em sequências de acções mais ou menos 

pontuais e quase sempre organizadas numa lógica de transmissão do saber, em 

que se privilegia a aquisição de competências técnicas e em que o professor é 

visto principalmente como especialista que aplica, mais tarde, o que aprendeu 

sem qualquer tipo de acompanhamento ou supervisão, com os seus alunos10.  

No caso concreto da preparação dos professores para uso educativo das 

tecnologias, porque parece também não existirem no nosso país propostas 

suficientemente estudadas e validadas11. Embora exista algum trabalho de 

reflexão a esse nível e algumas experiências concretas (Ponte, J. & Serrazina, 

1998; Ponte, J. P., 1999b; Ponte, J. P. d. et al., 2000; Ribeiro & Ponte, 2000; Ponte, 

J. P., 2001, 2002), nomeadamente em áreas disciplinares específicas, como é, por 

exemplo, o caso da formação de professores em Matemática, os resultados daí 

decorrentes acabam por ter uma influência na maior parte das vezes 

circunscrita aos contextos (tempo e espaço) em que decorrem e principalmente 

aos intervenientes directos na formação. 

                                                 
10 Veja-se, a este propósito, a excelente análise feita recentemente por Rodrigues (2006) 

que, no geral, permite inferir uma certa ineficácia das práticas de formação tradicionais 
extensivas a outras áreas de formação que não necessariamente a formação no domínio das 
tecnologias. 

11 Pelo menos tanto quanto é do nosso conhecimento e à excepção de um projecto 
europeu em que Portugal participou e que tinha como principal propósito definir perfis de 
competências dos professores para uso das TIC que fossem aplicáveis nos países participantes 
(Ferreira, 2001). Referimo-nos ao Projecto PICTTE – “Profiles in ICT for Teacher Education”, 
envolvendo 8 parceiros de três países, Portugal, Alemanha e Espanha, mas cujo produto final 
(perfil básico de competências em Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação, para 
Professores do Secundário) haveria de ter pouca repercussão, pelo menos, no nosso país.  
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Por último, no que se refere à investigação, porque não existe ainda um 

corpus suficientemente alargado e estruturado sobre as questões específicas da 

formação de professores para a utilização pedagógica das TIC, ou seja, porque 

são relativamente escassos os estudos desenvolvidos e, consequentemente, 

escassos os resultados e as propostas concretas daí eventualmente decorrentes. 

Foi também essa, aliás, uma das principais motivações que sentimos e com base 

na qual decidimos enveredar por este campo de estudo específico. 

O estudo aqui apresentado situa-se, pois, no quadro mais abrangente da 

utilização pedagógica das tecnologias de informação e comunicação e da sua 

integração na escola enquanto factor de inovação curricular. Tem como objecto 

central a reflexão em torno das representações e práticas dos professores 

particularmente no que respeita ao uso e aos benefícios da utilização dessas 

tecnologias ao serviço do ensino e da aprendizagem, e das suas representações 

sobre os saberes, competências e outros requisitos necessários para o uso 

efectivo e regular nas práticas pedagógicas dos professores em geral. 

Sem ter propriamente por detrás uma “teoria” única ou exclusiva, no que 

se refere à compreensão de um fenómeno novo (pelo menos para a grande 

maioria dos professores, que, por não haver computadores quando se 

formaram, não puderam beneficiar de formação específica para saberem lidar 

com eles e para serem capazes de tirar partido do seu enorme potencial em 

termos de inovação e mudança), teremos como pano de fundo também as 

questões relacionadas com o modo como os professores mudam as suas 

práticas, com os factores que os influenciam e com os factores que afectam, quer 

a mudança em geral, quer as mudanças induzidas pelo uso das TIC em 

particular. 

Diríamos, em síntese, que o presente estudo se inscreve na área científica 

das Ciências da Educação, centrando-se no campo específico da integração 

escolar das TIC e privilegiando a percepção e representações dos professores 

como principal estratégia de compreensão da complexidade da problemática 
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em estudo. Problemática que justifica, por outro lado, a mobilização e a 

conjugação de saberes provenientes de diferentes áreas científicas, 

nomeadamente as que directa ou indirectamente podem ser convocadas para o 

estudo da complexidade inerente à própria área das Tecnologias Educativas, 

como por exemplo, a Psicologia da Aprendizagem, o Desenvolvimento 

Curricular ou a Avaliação Educacional. 

 

1.3. ESTRUTURA GERAL DA INVESTIGAÇÃO 

Dada a complexidade e a multiplicidade de factores envolvidos na 

resposta a esta problemática, pareceu-nos pertinente estruturar a reflexão em 

dois eixos distintos, ainda que complementares, com base nos quais viríamos a 

delimitar as questões de investigação apresentadas no ponto seguinte e a 

operacionalizar também os objectivos do estudo.  

Num primeiro eixo de reflexão, realçamos as interrogações em torno do 

que, ao longo do tempo, foi motivando e determinando a configuração do uso 

pedagógico das tecnologias (tecnologias diferentes em cada momento, como se 

sabe), de forma a compreender melhor a evolução verificada, caracterizar os 

principais momentos dessa evolução e identificar aspectos determinantes para 

análise da problemática da integração do potencial tecnológico na actividade 

escolar. Propusemo-nos fazê-lo principalmente com base na revisão da 

literatura da especialidade, mas também no produto das reflexões pessoais que 

temos vindo a realizar desde que enveredámos pelo estudo desta área 

específica das Ciências da Educação, há cerca de uma dezena de anos. 

Incluímos ainda neste eixo de reflexão as interrogações em torno dos 

factores que facilitam ou inibem o uso das tecnologias por parte dos 

professores, particularmente para fins profissionais e nomeadamente ao nível 

da sua integração nas práticas educativas respectivas. Visávamos, com isso, 

compreender a rede de inter-penetrações existente, tentando explicitar o “jogo 
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de forças” a que os professores, no seio da sua vida profissional, estão sujeitos e 

que acabam por determinar o seu comportamento, neste como em muitos 

outros aspectos, também no que ao uso das TIC para fins educativos diz 

respeito. Tentámos fazê-lo sobretudo também com base na literatura da 

especialidade, mas conjugando isso com “o que pensam os professores" 

inquiridos no estudo e a reflexão que pudemos realizar em torno dos efeitos e 

do impacto que teve (ou não) o processo formativo, nomeadamente em termos 

de mudança das suas práticas. 

Num segundo eixo de reflexão, destacamos as interrogações em torno das 

estratégias e métodos de trabalho que melhor podem servir o propósito de 

integração do uso das TIC nas práticas educativas dos professores (tendo 

sobretudo em vista a perspectiva de que as tecnologias encerram em si próprias 

um potencial inigualável em termos de inovação das práticas educativas, tal 

como defendemos em capítulo próprio mais à frente neste estudo). Visávamos, 

neste caso, identificar e seleccionar estratégias de formação para o desenho de 

um programa de formação a implementar no terreno que, por sua vez, 

permitisse a recolha de dados em ordem à reflexão sobre as estratégias de 

desenvolvimento profissional mais adequadas. Tal como para as questões 

relacionadas com os factores facilitadores e inibidores do uso das TIC, tentámos 

fazê-lo articulando os elementos teóricos provenientes da revisão da literatura 

com o que pensam os professores sujeitos ao programa de formação que 

implementámos. 

Como em síntese se pretende representar na Figura 1.2 (ESQUEMA GERAL 

DA INVESTIGAÇÃO), o estudo que efectuámos desenvolver-se-ia em três fases 

sucessivas:  

− Uma primeira fase - ESTUDOS PRELIMINARES E DESENHO DE UM PROGRAMA 

DE FORMAÇÃO -, em que procedemos ao desenho de um programa de 

formação, tomando como base os estudos preliminares que realizámos 

tendo em visa perceber melhor o que fazem os professores com as 
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tecnologias, que factores condicionam a sua utilização e que estratégias 

serão mais adequadas para a sua formação nesta área.  

− Uma segunda fase - INTERVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO -, tendo como principal eixo de trabalho a organização e 

concretização desse programa de formação e o acompanhamento do 

processo formativo no terreno;  

– Uma terceira e última fase - ANÁLISE DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO -, 

referente à análise dos efeitos desse processo formativo, quer ao nível das 

práticas, quer ao nível das representações dos professores sobre o uso 

pedagógico das TIC e sobre o que condiciona o seu uso por parte dos 

professores em geral. 

 

1.4. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

Dada a sua importância estratégica no que respeita à estruturação da 

própria investigação (Seale, 2006; Denzin & Lincoln, 2003, 2005; Cohen et al., 

2000) e para facilitar a operacionalização do estudo no terreno, apresentamos de 

seguida as duas grandes questões de investigação de que partimos e que viriam 

a nortear o nosso estudo: 

− Por que é que os professores, em geral, não usam as tecnologias nas actividades 

curriculares que desenvolvem com os seus alunos?  

− Como poderemos prepará-los de forma mais adequada para que integrem essas 

tecnologias nas suas práticas lectivas e as utilizem com regularidade ao serviço 

da aprendizagem dos alunos? 
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FIGURA 1.2 ESQUEMA GERAL DA INVESTIGAÇÃO 
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Para além de constituírem em si mesmo, do ponto de vista metodológico, 

a coluna dorsal da investigação, na medida em que permitiram a definição dos 

objectivos para cada uma das fases do estudo e o respectivo desdobramento em 

questões de trabalho mais específicas, permitiram também, como não poderia 

deixar de ser, a selecção dos instrumentos e procedimentos de recolha e análise 

de dados de acordo com as opções metodológicas assumidas. 

 

1.5. OBJECTIVOS  

Os objectivos estabelecidos para cada uma das fases do estudo, que a 

seguir apresentamos, decorrem naturalmente da finalidade geral deste estudo, 

em que pretendíamos discutir o papel da formação na competência efectiva dos 

professores para o uso das tecnologias ao serviço da aprendizagem, mas 

também na reflexão em torno dos factores que, para além das práticas de 

formação de professores, condicionam, em geral, o uso de computadores nas 

actividades curriculares dos alunos.  

Assim, na primeira fase do estudo pretendíamos: 

– Caracterizar os professores relativamente a competências, práticas e 

representações sobre a utilização educativa das TIC e sobre como 

deve ser a formação de professores; 

– Identificar princípios estruturantes da formação e estratégias de 

trabalho adequadas aos fundamentos e pressupostos teóricos 

assumidos; 

– Conceber um programa de formação. 

Na segunda fase, tínhamos como objectivos: 

– Analisar o decurso da formação e identificar os principais obstáculos 

ocorridos durante o processo formativo; 
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– Analisar as opiniões dos professores sobre as aprendizagens 

realizadas e sobre o processo em que haviam estado envolvidos; 

– Analisar o desempenho dos professores. 

Na terceira e última fase, pretendíamos: 

– Caracterizar as representações dos professores sobre o programa de 

formação frequentado: compreensão dos pressupostos, estrutura e 

objectivos do modelo de formação ensaiado e valoração da sua 

eficácia; 

– Caracterizar as práticas pedagógicas dos professores com TIC, 

identificando mudanças e ganhos, quer a nível pessoal, quer a nível 

profissional, resultantes da sua participação na formação; 

– Caracterizar as representações dos professores sobre o que favorece 

ou impede, em geral, maiores índices de utilização dos 

computadores para fins educativos. 

 

1.6. OPÇÕES METODOLÓGICAS  

Dada a natureza essencialmente qualitativa do objecto de estuda e por 

estarmos fortemente convencidos da sua pertinência e adequação quando se 

trata de captar a compreensão que os indivíduos têm sobre um determinado 

objecto socialmente significativo, pareceu-nos fazer todo o sentido inscrever o 

estudo num paradigma de matriz qualitativa que utiliza a observação (Estrela, 

1984; Cohen et al., 2000) e a análise de dados qualitativos (Miles & Huberman, 

1984; Huber & Marcelo, 1991; Huberman & Miles, 1991; Miles & Huberman, 

1994, 2002) como eixos centrais do trabalho de descrição e de interpretação da 

realidade.  

Assim, para além de entrevistas semi-directivas, utilizadas na 3ª fase da 

investigação, utilizámos, em sintonia com o que nas abordagens de matriz 
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qualitativa é sugerido (Seale, 2006; Denzin & Lincoln, 2003, 2005, Cohen et al., 

2000), uma instrumentação diferenciada composta ainda por questionários 

(diagnóstico de necessidades, avaliação da formação), notas de observação e 

outros instrumentos de análise e avaliação de recursos.  

Combinando os principais elementos até agora apresentados (Problema, 

Questões de investigação e Objectivos) com a respectiva operacionalização em 

cada uma das três fases, apresentamos na Figura 1.3 (VISÃO GLOBAL DO 

PERCURSO METODOLÓGICO), na página seguinte, uma panorâmica global dos 

aspectos metodológicos e do percurso seguido neste estudo e que no capítulo 5 

teremos oportunidade de aprofundar.  

 

1.7. ESTRUTURA INTERNA DO TEXTO 

De forma a dar conta das componentes nucleares do trabalho 

desenvolvido, o texto aqui apresentado está organizado, para além desta 

Introdução, em sete capítulos que, de forma sumária, apresentamos de 

imediato. 

Assim, no capítulo 2 procuramos fazer um percurso pelas questões 

associadas à problemática das TIC em contexto educativo, como primeira 

aproximação ao campo de estudo e de forma a identificar, desde logo, algumas 

das principais dimensões do problema que continua a constituir a integração e 

utilização dos computadores na escola. Discutimos também as perspectivas 

epistemológicas e metodológicas da investigação que é realizada no campo da 

utilização das tecnologias para fins educativos, no sentido de permitir 

fundamentar as escolhas que viríamos a tomar, quer na concepção e 

implementação do programa de trabalho com os professores, quer no processo 

de recolha de dados empíricos para análise dos seus efeitos. 
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FIGURA 1.3. VISÃO GLOBAL DO PERCURSO METODOLÓGICO 
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Identificar, na literatura científica da especialidade, factores facilitadores, 

mas também barreiras e obstáculos à integração das tecnologias na actividade 

curricular quotidiana de professores e alunos, é o propósito central do capítulo 

seguinte (capítulo 3), onde procuramos compreender as razões que, em 

diferentes contextos e cenários, são apresentadas para justificar o facto de a 

escola não acompanhar o desenvolvimento tecnológico e a sua já inquestionável 

implantação nos restantes sectores de actividade da sociedade. 

Visando a compreensão da problemática específica no que se refere ao tipo 

de preparação que os professores devem possuir e aos modos como ela deve ser 

adquirida, para poderem usar as TIC de forma efectiva nas suas práticas, no 

capítulo 4 centrar-nos-emos no estudo dos aspectos que consideramos nucleares 

quando se trata de criar e fundamentar determinadas opções de organização 

dos processos formativos.  

No capítulo 5 procuramos fornecer alguns dados sobre a realidade 

portuguesa no que respeita ao uso das tecnologias na escola e descrevemos 

genericamente o Projecto Pedactice, fazendo referência aos programas que 

originalmente o constituíam, em especial o programa relativo à avaliação de 

software multimédia educativo que, como já referimos, esteve na génese desta 

investigação.  

No capítulo 6, especialmente dedicado à metodologia, apresentamos e 

justificamos as opções metodológicas tomadas para cada uma das três fases em 

que o trabalho decorreu. Descrevem-se os passos percorridos e justificam-se os 

procedimentos adoptados na construção e uso dos instrumentos de recolha de 

dados, bem como alguns dos requisitos de forma a garantir a validade do 

trabalho de análise em que assentou a investigação.  

No capítulo 7 apresentamos uma análise detalhada dos resultados obtidos 

em cada uma das fases em que a investigação se estruturou. No que se refere à 

primeira fase, e para além da caracterização inicial dos professores, 

procederemos à apresentação do programa de trabalho concebido visando a 
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aquisição e desenvolvimento de competências de avaliação de produtos 

multimédia e dos fundamentos e pressupostos teóricos que presidiram à sua 

elaboração. Materializando as estratégias desse plano de trabalho, apresentam-

se aí também as bases do modelo de avaliação de software educativo proposto. 

Relativamente à segunda fase da investigação, damos conta sobretudo da 

organização e implantação do processo formativo no terreno e do resultado do 

acompanhamento feito aos professores. Sobre a terceira fase, fazemos a 

apresentação dos resultados da análise das representações dos professores, que 

viríamos a entrevistar, cerca de um ano e meio depois, organizados em três 

eixos principais: i) Representações sobre o modelo de formação e seus efeitos; ii) 

Caracterização da relação dos professores com as tecnologias; e iii) 

Representações dos professores sobre os factores que, em geral, determinam o 

maior ou menor grau de uso das TIC nas actividades curriculares. 

Terminamos com a discussão e interpretação dos principais resultados, 

tentando responder às interrogações inicialmente colocadas e apresentando as 

principais conclusões da investigação, para além de outras reflexões finais sobre 

as limitações do estudo efectuado e sobre algumas das suas aplicações e 

implicações para o trabalho de investigação e de intervenção que, aliás, 

continuamos a desenvolver neste domínio específico das Ciências da Educação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

TECNOLOGIAS EM CONTEXTO EDUCATIVO  



 

38 

 

  



 

39 

“The technology is no more than a big illusion” 

Todd Oppenheimer 

2.1. INTRODUÇÃO 

As anunciadas promessas do potencial das novas tecnologias para 

resolução dos problemas da educação e o aparecimento relativamente recente 

do computador pessoal vieram despoletar um significativo desenvolvimento de 

experiências concretas de utilização em contexto escolar, por todo o mundo 

industrializado, nas mais diversas formas, com as mais variadas justificações e 

com objectivos e enquadramentos tão diversificados quanto seja possível 

imaginar. 

Muito embora algo semelhante tenha acontecido com cada uma das novas 

tecnologias que, durante todo o século passado, iam surgindo e iam sendo 

experimentadas na Escola, pelas mais diversas razões nunca nenhuma delas 

teve a expressão que assumiram até agora as tecnologias digitais, vulgarmente 

designadas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ou apenas 

Tecnologias de Informação (TI).  

É a isso que temos assistido nomeadamente na última década, por razões 

maioritariamente exteriores à Escola e de alguma maneira resultantes do 

contexto social e cultural em que se vive hoje. Mais recentemente, assumem 

particular relevância os enunciados políticos francamente favoráveis, como é o 

caso do teor da cimeira europeia que em 2000 teve lugar no nosso País, em que 

se estabelece como objectivo estratégico tornar a Europa a região do globo 

tecnologicamente mais desenvolvida em 2010. Ou, ainda, a generalizada 

expansão do uso dos computadores para fins profissionais e pessoais e, mesmo 

que ténue e vacilante, a sua crescente utilização também em contexto educativo 

por muitos professores e alunos, nomeadamente em algumas áreas 

disciplinares e para um determinado tipo de tarefas.  
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De facto, na Escola, a utilização dos computadores é ainda pouco 

consistente e está dependente de uma grande diversidade de factores, quanto a 

nós predominantemente circunstanciais – por falta de medidas objectivas e 

sustentadas – e relacionados, frequentemente, com o maior ou menor 

entusiasmo dos professores, com a existência ou não de meios e recursos nas 

escolas, com o efeito “moda” à medida que cada tecnologia vai surgindo, com a 

existência ou inexistência de incentivos e respectivos financiamentos, enfim, um 

sem número de aspectos a merecerem atenção particular. 

Uma utilização poucas vezes determinada por uma visão clara, esclarecida 

e criteriosa sobre a função ou funções que a tecnologia pode assumir ao serviço 

da aprendizagem, pouco determinada por uma adequada formação de 

professores e educadores ou pela existência de contextos estruturados e com 

tempo suficiente para experimentação, avaliação e reflexão, nomeadamente 

sobre as mudanças que isso implica em termos de organização do espaço e do 

tempo escolares, ou em termos dos papéis de professores e alunos e de cada 

uma das tecnologias usadas.  

Sob pena de imprecisão, arriscaríamos mesmo dizer que é uma utilização 

deficitariamente fundamentada e derivada de princípios teóricos sólidos e 

coerentes. É, de facto, essa a leitura que nos parece corresponder melhor à 

realidade, pelo menos com base no conhecimento e na experiência de cerca de 

quarenta anos de vivências escolares (curiosamente o período que aqui iremos 

considerar) seja como aluno, seja como professor, ou pelo contacto próximo 

com escolas e colegas dos mais diferentes lugares não circunscritos 

necessariamente apenas ao contexto nacional. 

É nesse sentido que apontam, aliás, os resultados mais significativos de 

um outro projecto de investigação em que estivemos envolvidos nos últimos 

anos (Projecto IPETCCO), de âmbito internacional e tendo como objectivo 

conhecer as práticas dos professores com as TIC em Portugal e nos restantes 

países do sul da Europa. Mesmo quando motivados para o uso de meios 
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tecnológicos na sua actividade profissional, os resultados encontrados 

permitem concluir que é muito escasso o seu uso no quotidiano escolar. Ou, 

ainda mais significativo, porque preocupante, um uso pouco ambicioso do 

ponto de vista da aprendizagem propriamente dita, continuando as tecnologias, 

quando usadas, a servir sobretudo de apoio ao trabalho do professor ou de 

suporte a tarefas rotineiras por parte dos alunos, não acrescentando nada em 

termos de exigência do ponto de vista cognitivo (Costa & Peralta, 2006).  

Na linha do que vários autores constatam, a situação mais comum é a de 

um quase total desaproveitamento do “potencial” que o computador e as novas 

tecnologias de informação e comunicação encerram em termos de estimulação, 

desenvolvimento e suporte das competências de aprendizagem (Cuban, 2001; de 

Corte, 1996; Jonassen, 1998, 2000; Papert, 1994, 1997, 2000a; Papert & Caperton, 

1999; Salomon, 2002). Por outro lado, como teremos oportunidade de referir 

mais adiante, é uma utilização em geral com resultados pouco conclusivos, ou 

pelo menos contraditórios, quando a ideia de base é a comparação de diferentes 

meios em termos de eficácia para a aprendizagem (Joy & Garcia, 2000; Russell, 

2001). Assim, a acrescentar à confusão gerada pela diversidade de propostas 

dos “especialistas” (Noble, 1997), ao pouco tempo de maturação de cada uma 

delas (Bouthours, 1987) e à sua ambiguidade do ponto de vista dos objectivos 

pedagógicos, muitas vezes decorrentes de uma certa incompatibilidade entre o 

“potencial” de uma determinada tecnologia e o “modelo” de ensino seguido 

pelo professor, estamos em presença também de dificuldades emergentes dos 

próprios resultados da investigação.  

Resultados que, de uma forma global, apontam para a inexistência de 

diferenças significativas na aprendizagem com ou sem uso das tecnologias 

(argumento muito utilizado, aliás, pelos mais cépticos sobre o uso das 

tecnologias na aprendizagem), já para não falarmos de uma “certa confusão” 

referida por alguns autores, sobre o que verdadeiramente interessa investigar e 

como fazê-lo. Referimo-nos à falta de clareza, por exemplo na definição do 
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objecto de estudo, às fragilidades muitas vezes verificadas na delimitação do 

quadro teórico de suporte e mesmo às insuficiências detectadas do ponto de 

vista de opções metodológicas e do respectivo trabalho de análise e 

interpretação dos dados (Coutinho, 2000; Reeves, 1995, 1997, 2000). 

Reconhecendo, em suma, a importância fulcral que a investigação pode ter 

na superação destas ambiguidades e insuficiências – nomeadamente a 

investigação que, pela verificação de determinados atributos essenciais, pode 

ser considerada investigação científica –, em termos de orientação, suporte e 

avaliação das práticas de uso das tecnologias em contexto escolar, na 

determinação de futuras práticas, ou mesmo enquanto mero objectivo de 

afirmação e reconhecimento de uma área tão recente como é a das Tecnologias 

em Educação (Coutinho, 2000; Eraut, 1989; Reeves, 1995, 1997, 2000), é nessa 

linha que gostaríamos de situar a reflexão aqui apresentada.  

A investigação realizada neste domínio é, tal como noutros campos, 

condicionada por múltiplos factores. Não sendo possível tratar todos os 

aspectos que gostaríamos em profundidade, consideraremos apenas aqueles 

que, pela sua importância, poderão ser determinantes para a compreensão dos 

fenómenos em causa. Compreensão que é importante para o investigador, mas 

também para todos os que têm responsabilidades que possam afectar a 

implementação das tecnologias no terreno da educação. Seja ao nível da 

definição do currículo (integração das tecnologias nos planos curriculares), da 

sua concretização (organização e gestão de contextos e projectos de 

aprendizagem com tecnologias), da preparação dos agentes educativos 

(formação inicial e desenvolvimento profissional de professores, educadores e 

formadores), da organização e gestão das escolas (criação de condições de 

trabalho favoráveis), da produção de recursos educativos (concepção e 

desenvolvimento de produtos com interesse pedagógico), para apenas referir as 

áreas de intervenção mais directamente interessadas nesta problemática. 
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2.2. EM TORNO DOS CONCEITOS 

O interesse por este campo é hoje particularmente saliente pelo 

incomparável potencial inerente às mais recentes tecnologias digitais em rede 

mas, sobretudo, porque a elas de alguma maneira se associa a força necessária 

para desencadear a mudança da própria escola (Carvalho, 2000; Castells, 2001a, 

2001b, 2002; Papert, 1997, 2000a). Tal como aconteceu em épocas anteriores com 

outras tecnologias (a televisão educativa é talvez um dos casos em que mais 

esperança se terá depositado), parece ter voltado a acreditar-se, pois, no papel 

que estas novas tecnologias poderão assumir também ao nível da escola, pelo 

menos em termos de discurso oficial e da retórica sobre as suas potencialidades 

do ponto de vista pedagógico. 

Ora, como é unanimemente reconhecido, a escola continua a pautar-se por 

estruturas e esquemas de funcionamento criados para outros tempos e outros 

contextos, afundando-se irremediavelmente em anacronismos, quer no que 

respeita aos meios que utiliza, quer sobretudo nos objectivos que visa, tornando 

quase impossível a concretização das promessas anunciadas (Cuban, 2001; 

Papert, 2000a; Salomon, 2002). Anacronismos que, pela falta de ambição que 

representam e pela inércia que provocam, nomeadamente ao nível das práticas, 

acabam por inviabilizar qualquer proposta consistente que vá além do que está 

estabelecido. 

Mesmo quando motivados para o uso dos computadores e da Internet, os 

professores deparam-se com grandes dificuldades, sobretudo porque não 

tiveram a preparação específica e adequada para o fazerem, dificilmente 

conseguindo concretizar propostas para além do que habitualmente fazem com 

os seus alunos. Usam geralmente as tecnologias como suporte a tarefas 

rotineiras, não acrescentando nada em termos cognitivos, ou seja, falham 

precisamente no domínio em que o seu potencial poderia ser determinante, por 

exemplo, em termos de estimulação e desenvolvimento de competências de 
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nível superior. (Cuban, 2001; de Corte, 1996; Jonassen, 1998, 2000; Papert, 1994, 

1997, 2000a; Papert & Caperton, 1999; Salomon, 2002). De uma forma global, 

acaba por ser uma utilização que fica muito aquém do que seria expectável, 

com resultados pouco conclusivos e mesmo contraditórios, nomeadamente 

quando o objectivo é comparar, em termos de eficácia na aprendizagem, com os 

meios tradicionalmente usados (Joy & Garcia, 2000; Russell, 2001). A 

investigação realizada neste domínio é, aliás, uma dimensão a que importa 

estar atento e à qual, nesta análise, dedicaremos, por isso, uma particular 

atenção. 

Apesar de, no contexto da educação e da formação, se utilizarem 

correntemente expressões que integram o termo tecnologia ou tecnologias, não 

existe ainda hoje um entendimento claro e universalmente aceite dessas 

expressões e dos conceitos que lhe estão subjacentes. São expressões que se 

prestam, aliás, a alguma confusão, dada a amplitude e diversidade com que 

podem ser utilizadas, merecendo, por isso, cuidado e atenção suplementares. 

Diferentes acepções do termo tecnologias podem ser encontradas ao longo dos 

últimos cem anos, não apenas em função do aparecimento, a cada momento, de 

novos meios tecnológicos colocados ao serviço do ensino (desde os materiais 

impressos aos computadores pessoais e às redes digitais, passando pela rádio, 

cinema, ou televisão, por exemplo), mas também e sobretudo devido às 

diferentes linhas e estádios do pensamento sobre a sua utilização para fins 

educativos (Costa, 2007). 

Em termos práticos, a utilização de meios tecnológicos em Educação tem, 

na essência, duas posturas diferenciadas e que se poderão situar entre dois 

extremos: uma que os coloca ao serviço exclusivo do professor (educador, 

formador), apoiando-o na tarefa de comunicação e transmissão do saber; outra 

que sugere e fundamenta a sua importância sobretudo ao serviço do aluno, 

como organizadores e facilitadores da aprendizagem, independentemente de 

como isso possa ser entendido ou concretizado em cada momento e em função 
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da própria evolução das diferentes ciências de alguma maneira relacionadas 

com a problemática (Bouthours, 1987; Costa, 2007). 

Assim, aos factores relacionados com o grau de desenvolvimento 

tecnológico e com as tecnologias disponíveis em cada momento, podemos 

acrescentar as questões epistemológicas (Dieuzeide, 1994; Papert, 1985; Scholer, 

1983; Turkle & Papert, 1992) relacionadas principalmente com a necessidade de 

clarificação do papel dessas mesmas tecnologias para fins educativos e 

escolares: ajuda ao trabalho do professor na transmissão dos conteúdos 

escolares, ou reforço das capacidades intelectuais do aluno na sua tarefa de 

aprender, fornecendo-lhe ferramentas intelectuais que o ajudem a pensar de 

forma estruturada, autónoma e, assim, conseguir melhores resultados em 

termos de aprendizagem escolar? (Jonassen, 2000; Papert, 1994, 1997, 2000b; 

Ponte, 1994). 

Apesar de parecer, à primeira vista, um problema recente, nomeadamente 

com a generalização dos computadores pessoais e devido ao poder que as 

tecnologias digitais poderão incorporar – e que as diferencia de todas as 

anteriores –, o mesmo se poderá colocar com outros recursos menos poderosos, 

como os que eram utilizados antes de os computadores aparecerem. De facto, 

estamos em crer que é uma questão que não dependerá tanto dos meios 

utilizados, mas da forma como se entende o papel do aluno na aprendizagem 

(passivo vs. activo, reprodutor vs. produtor…) e do correspondente papel da 

escola e do professor na organização e criação de condições e oportunidades 

concretas para que essa mesma aprendizagem se realize.  

No que se refere à investigação sobre o ensino e a aprendizagem são 

também muitas as mudanças a que se tem assistido nas últimas décadas, 

evoluindo em direcção a uma perspectiva construtivista da aprendizagem, que 

prevalece hoje, pelo menos em termos retóricos e nos documentos oficiais sobre 

educação e em que, recorrentemente, se argumenta em favor: i) Do 

reconhecimento da importância da acção por parte de quem aprende, por 
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oposição ao papel determinante do professor na definição e direcção do 

processo; ii) Do reconhecimento da importância da comunicação e interacção na 

aprendizagem, por oposição a uma aprendizagem individualista e solitária; iii) 

Do desenho e desenvolvimento do currículo centrado no aluno e nas suas 

necessidades específicas, por oposição a um currículo centrado quase 

exclusivamente no saber e nos conteúdos pré-estabelecidos; iv) Da criação de 

ambientes e oportunidades de aprendizagem ricos e diversificados, por 

oposição à mera transmissão do saber por parte do professor ou do manual 

escolar; v) Da preferência pelo conhecimento utilizável, autêntico, pertinente e 

útil, por oposição a um conhecimento inerte, mecânico, imposto e, na maior 

parte das vezes, sem grande utilidade prática; vi) Do enfoque sistémico e 

holístico na maneira de entender e organizar o processo, por oposição a uma 

abordagem estanque e segmentada e a um currículo fragmentado e com 

fronteiras entre as matérias. 

Uma perspectiva que, de alguma maneira, deveria determinar também as 

decisões e as práticas de uso das tecnologias, mas que, como facilmente se 

compreende, será muito mais do que isso: constitui o desafio fundamental a que 

a Escola terá de responder e que as tecnologias apenas terão ajudado a 

evidenciar. De forma a contribuir para esse objectivo, e como enquadramento 

de referência para a análise da situação em Portugal, dedicaremos de seguida 

algumas linhas: em primeiro lugar, às questões relacionadas com a própria 

evolução do campo; em segundo lugar, às questões relacionadas com a 

discussão em torno do papel das tecnologias; por último, às questões 

relacionadas especificamente com o tipo de investigação científica que tem sido 

desenvolvida neste domínio. 
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2.3. FASES DA EVOLUÇÃO DO CAMPO 

A utilização de tecnologias na escola tem uma longa história, embora, tal 

como em outras áreas científicas, só no decorrer do Século passado viria a 

constituir um novo campo de estudo e de investigação. Cerca de cem anos 

volvidos desde as primeiras experiências neste domínio, pode afirmar-se que 

persistem, todavia, algumas das incertezas e indefinições que foram marcando 

os diferentes períodos do seu desenvolvimento, não apenas em termos dos 

conceitos mobilizados, muitas vezes emprestados por outras ciências, mas 

também em termos dos objectivos de utilização e da função dessas mesmas 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem e, como não poderia deixar 

de ser, também ao nível das perspectivas como a própria investigação é 

equacionada em cada período. 

De forma a tornar possível uma melhor compreensão do que, neste 

domínio, se passou no nosso País e também para uma melhor compreensão, em 

particular, da situação que actualmente vivemos, fortemente marcada pela 

generalização do computador pessoal e do fácil acesso à informação e ao 

conhecimento, pareceu-nos importante percorrer os momentos que marcam a 

longa caminhada encetada desde as primeiras incursões das “novas” 

tecnologias na escola.  

É o que tentaremos fazer, ainda que de forma breve, nos pontos seguintes, 

esperando com isso estimular a discussão de todos quantos se interessam por 

esta área. Tomaremos como eixo de análise de cada um dos momentos 

considerados, a estrutura resultante da articulação de diferentes aspectos, tais 

como a identificação das tecnologias usadas e dos papéis que, em cada 

circunstância, lhe foram atribuídos na escola, as principais problemáticas 

estudadas em cada um desses momentos e as principais influências e 

enquadramentos teóricos dominantes. 
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Tentaremos fazê-lo, ainda, através da reflexão sobre as questões 

relacionadas com o tipo de investigação científica que foi sendo desenvolvida, 

de forma a identificar as principais tendências observadas, quer em termos de 

selecção de objectos de estudo, quer em termos dos procedimentos 

metodológicos propriamente ditos e dos principais resultados alcançados. 

Talvez este último aspecto, em particular, nos permita compreender melhor em 

que medida a oposição clássica entre uma abordagem quantitativa e uma lógica 

mais qualitativa terá contribuído também, ao longo do tempo, para uma certa 

dificuldade de afirmação e consolidação deste campo específico das Ciências da 

Educação. 

De forma a identificar as principais problemáticas estudadas e respectivos 

enquadramentos teóricos, bem como as características mais salientes da 

investigação que foi sendo desenvolvida, tomámos como base de trabalho a 

cronologia proposta pela “Association for Educational Communications and 

Technology” que é, como se sabe, a mais antiga instituição profissional de âmbito 

internacional nesta área e cuja história acaba por reflectir o que de mais 

importante foi acontecendo ao longo do Século XX (AECT, 2001):  

– Um período inicial (1923 a 1931); 

– Um período de consolidação (1932 a 1945); 

– O período posterior à II Grande Guerra (1946 a 1957); 

– Um período de grande expansão (1958 a 1970);  

– Um período de reafirmação e abertura (1971 a 1982) 

– Um período determinado pelo impacto do computador (1983 a 1999). 

Embora esta proposta de organização cronológica se refira mais 

directamente aos períodos de desenvolvimento da própria organização, 

pareceu-nos útil tomá-la como referência por englobar também os períodos 

mais recentes da evolução do campo das tecnologias na educação. Embora 

conscientes da dificuldade em estabelecer fronteiras entre períodos, 

nomeadamente em processos de desenvolvimento tão ricos como este, e da 
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artificialidade que daí pode resultar, decidimos tomá-la como referência apenas 

com o intuito de organizar e facilitar a exposição.  

2.3.1. UM MOMENTO INICIAL 

O primeiro período sugerido (1923-1931) corresponde ao desenvolvimento 

da rádio e do cinema mudo e a um movimento crescente, principalmente 

centrado nas escolas, no sentido da utilização de materiais visuais para ajudar a 

tornar mais concretas ideias e conceitos abstractos. É um período em que os 

materiais audiovisuais no ensino são vistos como ajuda ao trabalho do 

professor (“visual instruction”), podendo dizer-se que é nessa altura que emerge 

o audiovisual como novo campo de estudo. A investigação é ainda escassa ou 

muito incipiente, nomeadamente no que se refere à explicitação de referentes 

teóricos subjacentes à utilização dos materiais no ensino. Revela sobretudo 

preocupação com a eficácia dos meios utilizados, muito embora neste período 

grande parte dos textos publicados, de cariz prático e aplicado, incida 

sobretudo na divulgação do modo como as máquinas funcionam e como devem 

ser integradas, pelos professores, nos seus planos de aula.  

Em termos de influências teóricas esta é uma fase que reflecte já a 

influência de múltiplas fontes, nomeadamente os estudos sobre eficácia social, 

os estudos sobre o comportamento (comportamento animal e comportamento 

humano) e os estudos sobre a medida mental (de Vanney & Butler, 1996). Do 

ponto de vista de uma teoria da aprendizagem, prevaleciam nessa altura as 

ideias de Thorndike (conexionismo e associacionismo), ou seja, a associação 

entre estímulo e impulso para a acção (resposta) como condição e espaço 

privilegiado para a aprendizagem ter lugar. Ideias que, como se sabe, 

continuariam a influenciar o pensamento sobre a aprendizagem muito para 

além deste período, inclusive no que se refere ao tipo de estudos realizados e 

metodologias utilizadas.  
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Do ponto de vista das metodologias de investigação nesta área, assiste-se 

nesse período ao empréstimo dos métodos de investigação usados pelos 

psicólogos neo-behavioristas, que tinham especialmente no condicionamento 

operante as bases de uma estrutura rigorosa para suporte à investigação (de 

Vanney & Butler, 1996) e que realizavam sobretudo estudos de carácter 

experimental ou quasi-experimental (manipulação de determinados factores para 

determinar em que medida afectam a aprendizagem), também eles numa fase 

de afirmação da Psicologia enquanto disciplina científica. 

2.3.2. UM MOMENTO DE CONSOLIDAÇÃO 

O segundo período (1932-1945) caracteriza-se pela cada vez maior 

afirmação do audiovisual como campo de estudo privilegiado, reforçado pelo 

reconhecimento do potencial efectivo das máquinas e materiais como meio de 

ensino, não tanto em resultado da investigação propriamente dita, mas 

sobretudo por influência da eficácia demonstrada na preparação rápida e eficaz 

de grandes quantidades de soldados para a II Grande Guerra. É um período em 

que é clara a ênfase no desenvolvimento de materiais (com os filmes educativos 

a ganharem destaque especial) e na preparação dos especialistas, incluindo 

professores, para a elaboração de materiais de apoio à transmissão dos 

conteúdos escolares.  

Embora se possa falar, do ponto de vista da investigação, na proliferação 

de objectos de estudo, têm particular importância neste período as 

investigações conduzidas na área da Psicologia, tentando estabelecer a relação 

entre percepção e memória (retenção de informação). Algumas dessas 

investigações concluem que, em iguais circunstâncias, os alunos retêm mais 

informação quando os materiais contemplam, em simultâneo, mais que uma 

fonte de estimulação (estimulação visual conjuntamente com estimulação 

auditiva, por exemplo). Sugeria-se, além disso, que a aprendizagem era 

reforçada quando o material (estímulo) se apresentava de uma forma 

organizada e essa organização era evidente para o estudante.  
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É um período em que emergem também as primeiras tentativas de textos 

denotando a necessidade premente de enquadrar teoricamente o ensino 

audiovisual, relacionando-o com uma determinada teoria de aprendizagem, e 

descrevendo determinadas práticas pedagógicas em função dessa mesma teoria 

(de Vanney & Butler, 1996). Textos simultaneamente teóricos e aplicados e que, 

segundo os autores referidos, se encaixam na retórica educacional dominante 

naquela altura e que tinha como pano de fundo não apenas os estudos 

emergentes ao nível do Currículo, mas também as ideias de uma aprendizagem 

humanista e centrada na criança. Na linha do que se disse sobre o período 

anterior, a perspectiva de investigação dominante durante este período 

continuava a ter como base grosseiras comparações entre os resultados do 

ensino com um determinado “meio” em particular e os métodos de ensino 

tradicionais (Seibert & Ulmmer, 1982). 

2.3.3. O MOMENTO POSTERIOR À II GRANDE GUERRA 

O período posterior à II Grande Guerra (1946-1957) é caracterizado pela 

cada vez maior influência da Psicologia, em franco crescimento especialmente 

devido ao papel de Skinner e dos seus trabalhos no domínio do ensino 

programado. Skinner é, aliás, reconhecidamente, o autor da primeira proposta 

de uso das tecnologias ao serviço do ensino e da aprendizagem tendo como 

base uma sólida teoria de aprendizagem subjacente. Uma proposta 

sistematizada precisamente nesse período, no artigo “The science of learning and 

the art of teaching”, publicado em 1954 (Skinner, 1954). Na linha dos trabalhos de 

Pressey (1926) e das máquinas de ensinar, Skinner desloca a ênfase até aí 

dominante na actividade do professor para o comportamento do aluno e, em 

especial, para o reforço desse comportamento.  

A proposta de Skinner é, aliás, considerada historicamente como a força 

catalítica decisiva para a convergência da investigação realizada em áreas 

diversas (nomeadamente a investigação sobre aprendizagem, a investigação na 

área gestão, focando aspectos como o planeamento e a resolução de problemas, 
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e a investigação no domínio da comunicação propriamente dita através dos 

novos meios). Áreas até aí afastadas desta problemática, mas que parecia fazer 

todo o sentido mobilizar, colocando-as ao serviço de uma intervenção didáctica 

mais estruturada e determinada claramente pelas metas e objectivos de 

aprendizagem específicos que, numa determinada situação educativa, se 

pretendiam alcançar.  

Fornecendo ao aluno informação imediata e contínua sobre as suas 

respostas às questões que lhe eram colocadas, o que funcionava em si mesmo 

como comportamento de reforço da aprendizagem pretendida, o ensino 

programado e as máquinas de ensinar acabam por assumir um ponto de 

viragem importante no sentido da aplicação de conhecimento substantivo e 

organizado na resolução de problemas educativos, concretamente o desenho de 

acções controladas e construídas tendo em vista produzir aprendizagens bem 

definidas (La Orden, 1988).  

É com a aplicação de um conjunto estruturado de conhecimentos à 

planificação do acto educativo que começa a desenhar-se também a distinção 

entre duas principais concepções de tecnologia educativa que chegaram até aos 

nossos dias: uma, mais ampla, designada de “Tecnologia da Educação” que 

“puede definir-se como la teoria y la prática del diseño, aplicación y control de sistemas 

instructivos objectivados para el logro de metas de aprendizaje bien definidas.” (La 

Orden, 1988); a outra, de âmbito mais restrito e mais intimamente vinculada à 

aplicação propriamente dita de meios audiovisuais nos processos didácticos. 

Distinção essa, com implicações naturais em termos da investigação produzida 

a partir daí.  

No primeiro caso, uma investigação que coincidiria em grande parte com 

a investigação sobre a aprendizagem desenvolvida no âmbito da Psicologia 

Educacional (estrutura do conhecimento e dos processos cognitivos; 

organização e controle das actividades de aprendizagem; organização e gestão 

dos materiais de ensino; medida dos resultados de aprendizagem). No segundo 
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caso, uma investigação menos preocupada com o processo de ensino e 

aprendizagem no seu todo e mais próxima dos referidos estudos comparativos 

de diferentes meios, em busca da eficácia dos mesmos, embora de alguma 

maneira sempre relacionada também com uma teoria implícita de 

aprendizagem e de comunicação.  

Em síntese e muito embora se tenha intensificado neste período a 

actividade de investigação, as diferentes revisões dos estudos feitos desde o 

início do século até esta altura são pouco encorajadoras no que se refere à 

especificação da forma peculiar como cada um dos meios considerados 

constitui um instrumento didáctico. Apontam para resultados não 

concludentes, para além de se colocar mesmo em causa a fiabilidade e o 

interesse de grande parte dos estudos efectuados, pelo menos à luz dos critérios 

de cientificidade hoje exigidos (La Orden, 1988).  

2.3.4. UM MOMENTO DE GRANDE EXPANSÃO 

O período de grande expansão das tecnologias (1958-1970) ocorre 

principalmente nos EUA e acaba por resultar, como é conhecido, da surpresa e 

do pânico gerados pelo lançamento do primeiro satélite pela URSS em finais de 

1957. Colocando em causa o sucesso da escola no seu todo, que não tinha sido 

capaz de conseguir o que há tanto ambicionavam, deixando-se ultrapassar pelo 

seu principal inimigo, os EUA desencadeiam um esforço federal sem 

precedentes, intervindo ao nível do currículo e disponibilizando grandes 

financiamentos para a produção de conteúdos (curriculum packages) que 

permitissem melhorar o ensino em todas as áreas, com especial atenção à 

Matemática, Ciências e Línguas Estrangeiras.  

Conjuntamente com as iniciativas para equipar escolas e universidades 

com os mais modernos materiais e apontando numa nova direcção, esse esforço 

viria a constituir um enorme impulso para o desenvolvimento do campo, mais 

que não fosse pela forte necessidade de especialistas para trabalharem na área 
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do audiovisual, mas também pelo estudo e aprofundamento das questões 

inerentes ao uso de meios tecnológicos no ensino. É um período em que se 

destacam as influências dos teóricos da Comunicação (Shannon & Weaver, 

1963) e da Teoria dos Sistemas (Bertalanffy, 1968), de alguma maneira 

influenciadas também pela Cibernética (Wiener, 1948, 1950). Perspectivas que 

haveriam de ser decisivas na abertura de novos horizontes ao nível das práticas, 

mas também em termos do desenvolvimento da própria investigação.  

Na linha do que foi referido sobre a concepção de “tecnologias 

educativas” mais abrangente (designada no ponto anterior de Tecnologia da 

Educação), e por influência directa da perspectiva sistémica, em expansão 

nomeadamente no campo das engenharias, o audiovisual começa a ser 

encarado como parte integrante do sistema escolar, colocando-se a ênfase na 

análise do processo de ensino e aprendizagem no seu todo. A ideia central, 

proveniente da biologia, era a de que pouco valia equacionar o uso das 

máquinas sem tomar em consideração todo um conjunto de variáveis 

importantes, como o contexto em que iriam ser utilizadas, os seus operadores... 

Em termos educacionais era a oportunidade dos principais intervenientes no 

campo (especialistas, investigadores, práticos, etc.) poderem responder a uma 

questão fundamental recorrente, relacionada com a função dos meios e 

materiais no processo de ensino e o próprio papel do professor nesse contexto. 

Por influência directa dos estudos sobre comunicação, são nesta altura muito 

comuns também os estudos em torno das modalidades de estimulação sensorial 

dos materiais iniciada anteriormente e de que Dale (1960) haveria de ser uma 

referência particularmente relevante. Reflexo da forte influência da Teoria da 

Comunicação, é o facto de o campo passar a assumir formalmente, 

precisamente neste período, a designação de Comunicação Audiovisual 

(“audiovisual communication”) (AECT, 2001).  

Em termos concretos, a base teórica assumida pelos profissionais da área 

do audiovisual para fins educativos assenta em duas assumpções principais: em 
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primeiro lugar, que a variedade e riqueza dos estímulos aumenta a atenção e a 

motivação dos alunos; em segundo lugar, que o grau de abstracção é uma 

variável crítica do processo de aprendizagem. Acreditava-se, pois, que quanto 

mais materiais audiovisuais se utilizassem, melhor, e que os alunos precisavam 

de despender uma quantidade significativa de tempo em contacto com o 

mundo real ou com representações vivas desse mesmo mundo, muito embora 

nenhuma destas premissas viesse a ter sustentação teórica posteriormente 

(Eraut, 1989). De sinal contrário, os estudos na área da Comunicação e da 

Psicologia vêm já nessa altura mostrar que é limitada a quantidade de 

informação que pode ser recebida e processada num determinado momento e 

que, por isso mesmo, não são tão claramente evidentes as vantagens da 

comunicação multicanal (Travers, 1970, 1973, referido por Eraut, 1989). É um 

período em que se assiste a forte actividade editorial, nomeadamente em 

revistas científicas especializadas, com a publicação de artigos relacionadas com 

o tema e, devido à necessidade crescente de afirmação e independência do 

campo, a extensas revisões sobre os estudos até então realizados e os meios 

utilizados. São particularmente relevantes nessa altura as revisões elaboradas 

por Lumsdaine em 1963 e Briggs, Campeau e Gagné em 1967 (Seibert & 

Ulmmer, 1982). 

Do ponto de vista das metodologias utilizadas, Lumsdaine (1963) chama a 

atenção para o contraste entre os estudos considerados científicos, em que uma 

hipótese é testada laboratorialmente, e os estudos ditos tecnológicos, cujo 

objectivo essencial é avaliar ou melhorar os resultados de um determinado 

dispositivo de ensino. Na linha do que referimos anteriormente sobre a 

preferência pelo método experimental, Lumsdaine destaca exactamente os 

estudos laboratoriais baseados na manipulação de factores específicos para 

determinar em que medida afectavam ou não a aprendizagem, como 

argumento essencial no esforço de afirmação do campo.  
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Os factores mais estudados já não eram, por outro lado, apenas os 

referentes às modalidades de estimulação sensorial dos materiais, ou seja, o 

controle dos estímulos, mas incluindo também factores de outra natureza, como 

a participação activa dos estudantes, os conteúdos e a organização do ensino, 

factores verbais, entre outros.  

A revisão de Briggs, Campeau e Gagné (1967) é útil nomeadamente 

devido à particularidade dada aos problemas focados e abordagens empregues 

na investigação, constituindo sobretudo uma tentativa prática para determinar 

que meios são estudados e a sua utilização em função de determinados 

objectivos educacionais particulares. O seu trabalho está organizado com base 

em cada um dos meios (televisão, filmes, ensino programado, rádio, gravações 

áudio) e não nos factores de concepção dos programas como era o caso em 

Lumsdaine.  

Em termos de qualidade da investigação, diferentes autores corroboram a 

ideia que muita da investigação até então desenvolvida tem pouco valor 

científico, sobretudo por deficiência na colocação das questões adequadas, 

avaliando-se geralmente a eficácia de um determinado meio em função do 

sucesso dos estudantes, mas sem se considerarem outras variáveis e a própria 

natureza da aprendizagem subjacente à aquisição dos diferentes níveis de 

competência.  

2.3.5. UM PERÍODO DE REAFIRMAÇÃO E ABERTURA 

O período seguinte (1971-1982) é caracterizado sobretudo pela mudança 

gradual, iniciada no período anterior, em direcção a uma orientação sistémica 

assumida de forma mais nítida e com base na qual é proposta uma nova 

designação para o campo. Respondendo ao aparecimento do computador e às 

suas primeiras experiências para fins educativos, é sugerida pela primeira vez a 

expressão “Educational Technology”, definida em 1972, no seio da AECT, como 

“a field involved in the facilitation of human learning through the systematic 
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identification, development, organization and utilization of a full range of learning 

resources and through the management of these processes.”.  

É valorizada, pois, uma visão integrada e racional de resolver os 

problemas educacionais, ou uma forma sistemática de pensar o ensino e a 

aprendizagem, com base na aplicação de determinados princípios científicos, 

por oposição à visão mais centrada na dimensão económica e técnica dos 

dispositivos susceptíveis de facilitar o processo de ensino (meios, materiais e 

recursos educativos).  

De acordo com Scholer (1983) a década de setenta continua a ser 

caracterizada, no entanto, por um aceso debate, tanto nos EUA como a nível 

internacional, na procura dos fundamentos epistemológicos deste novo 

domínio, mantendo-se o debate em torno das duas acepções de tecnologia 

educativa opostas a que já fizemos referência: “Tecnologia da Educação” vs. 

“Tecnologia em Educação”.  

No que respeita à investigação, teríamos, no primeiro caso, uma acepção 

de tecnologia educativa que subordina a investigação sobre os processos de 

aprendizagem ao material utilizado, na linha dos estudos predominantes até aí. 

Teríamos, no segundo caso, pelo contrário, uma investigação em torno da 

influência que os materiais e as máquinas têm sobre as próprias modalidades 

de aprendizagem. De acordo com Bouthours (1987), esta constatação seria para 

alguns o núcleo de uma “théorie de l’apprentissage par les média”, que exigiria o 

recurso às ciências cognitivas e constituiria, em sua opinião, a originalidade de 

algumas investigações realizadas em França.  

Segundo a mesma autora, mais do que o antagonismo entre as duas 

tendências, começa neste período a vislumbrar-se a sua complementaridade, 

contribuindo, desse modo, para evitar o risco de vazio epistemológico em que a 

discussão parecia evoluir (Bouthours, 1987; Scholer, 1983).  
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A abertura à influência de outras ciências é, aliás, particularmente 

relevante neste período, destacando-se, nas Ciências da Comunicação, os 

trabalhos da escola de Palo Alto, opondo-se à utilização, em ciências humanas, 

do modelo matemático de comunicação; na Psicologia, a reflexão sobre o 

desenvolvimento cognitivo e a reflexão sobre a subjectividade e suas 

representações; na Sociologia e nas Ciência das Organizações, os estudos sobre 

os fenómenos sociais em contexto tecnológico e sobre a formação enquanto 

organização social; nas Ciências da Educação, a reflexão sobre a racionalização 

do ensino, os estudos sobre currículo e desenvolvimento curricular, as questões, 

quer do ponto de vista metodológico, quer do ponto de vista institucional, 

sobre inovação e processo de ensino e aprendizagem, a avaliação de programas 

e materiais, a transposição didáctica, etc. (Bouthours, 1987).  

Embora seja só no final deste período que começam a chegar às empresas 

e às escolas os primeiros computadores pessoais (desktops), são sobretudo as 

novas formas de concretização dos audiovisuais que mobilizam os especialistas 

e interessados na área. É uma época marcada pela produção abundante de 

filmes pedagógicos e pelas experiências de televisão educativa, como o caso da 

Telescola em Portugal, ou como a experiência que teve lugar em Marly-le-Roi, 

em França, experiências essas que viriam a ter grande repercussão em países 

africanos com o apoio de organizações internacionais como o Banco Mundial e 

a UNESCO.  

A intensa actividade de investigação que, directa ou indirectamente, 

marca este período, acaba por apontar alguns caminhos determinantes para o 

desenvolvimento do campo, muito embora, como refere Eraut (1989), viesse a 

constituir também um problema importante na medida em que, por diversas 

razões (forte envolvimento dos profissionais com as suas práticas, ligações 

complicadas entre diferentes áreas científicas), não era fácil a aplicação prática 

dos resultados da enorme quantidade de investigação relevante. Segundo o 

autor, corria-se o risco dos resultados da investigação serem ignorados em 
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detrimento do peso assumido pelas práticas, servindo aqueles apenas para 

conferir estatuto científico às convenções entretanto criadas (Eraut, 1989). 

Embora globalmente permaneça uma linha de continuidade com as 

investigações levadas a cabo até então no domínio do audiovisual, passam a ser 

objectos particulares de estudo nesta altura, nomeadamente com o contributo 

das novas perspectivas sobre o processo de comunicação e de comunicação de 

massas: i) Os aspectos linguísticos, semióticos e psicológicos (cognitivos) 

presentes na codificação da mensagem; ii) O processo de descodificação da 

mensagem e sua dependência das características do receptor (“learner 

attributes”), nomeadamente em termos de estrutura cognitiva de cada indivíduo 

e das estratégias cognitivas utilizadas, mas também do comportamento 

propriamente dito do receptor em resposta à mensagem, remetendo assim para 

o estudo dos factores relacionados com o ambiente em que o indivíduo está 

inserido; e iii) O controlo sobre o processo de comunicação como um todo 

(Eraut, 1989). 

Apoiando-se em Saettler (1979), autor de uma das análises de maior 

envergadura sobre a investigação efectuada sobre os efeitos da utilização do 

audiovisual para fins educativos, Scholer (1983) conclui que também este 

período fica muito aquém do que seria de esperar em termos de resultados 

empíricos, na linha do que já se afirmara para os períodos anteriores, quando 

refere “qu’il ny a pas de différences signficatives en termes d’amélioration de 

l’apprentissage lorsqu’on compare divers médias, tels que films vs l’imprimé, vs 

l’enseignement traditionel, etc.” (p.41). Algo que não diminuiria o entusiasmo pelo 

audiovisual em educação, mas que parecia perpetuar as dificuldades, quer na 

medição dos efeitos psicológicos dos meios utilizados, quer na sua adaptação 

aos objectivos e funções da escola (Saettler, 1979). 
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2.3.6. O PERÍODO DETERMINADO PELO IMPACTO DO COMPUTADOR 

O período seguinte, determinado pelo impacto do computador (1983-

1999), é caracterizado sobretudo por aquilo que muitos designariam pelo 

potencial revolucionário (Walker, 1994) das novas tecnologias da informação e 

comunicação (NTIC) baseadas na electrónica e numa base digital comum e em 

que se incluem meios mais modernos, como computadores, vídeo, áudio, 

telecomunicações, robótica, entre outros. Rivalizando com as antigas 

tecnologias analógicas, nomeadamente em termos de significância cultural 

(Castells, 2001a), estas novas tecnologias digitais (mais recentemente 

designadas apenas de “Information Technology” (IT), encerram em si um 

potencial sem precedentes na história da humanidade, de imediato 

reconhecido, embora só mais recentemente se possa afirmar o seu poder de 

transformação na forma como vivemos, como trabalhamos, como nos 

relacionamos e como lidamos com o conhecimento (Castells, 2002).  

É um período muito rico, difícil de caracterizar cabalmente no âmbito 

desta exposição, até pela diversidade de desenvolvimentos que tem 

proporcionado nos mais diferentes sectores da sociedade, em geral, e na 

Educação, em particular. Como teremos oportunidade de discutir com mais 

detalhe nos pontos que se seguem, as questões relacionadas com o uso dos 

computadores no ensino e aprendizagem passam a ser o foco central da 

investigação nesta área, nomeadamente a partir do momento em que ficam 

mais pequenos, mais baratos, mais rápidos e com maior capacidade de 

armazenamento.  

É também um período marcado pela expansão crescente do uso dos 

computadores na escola em todo o mundo ocidental, muito embora haja quem 

continue a colocar em causa o seu poder efectivo para fins educativos (Noble, 

1997), sobretudo quando se tem a aprendizagem como objectivo central da sua 

acção, para já não referirmos os mais cépticos, que Papert designa de 

“cibercríticos” e que, por diferentes razões, rejeitam (ou aceitam de forma 
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condicionada) o uso dos computadores na Escola, como instrumento ao serviço 

da educação formal (Papert, 1997). Este período caracteriza-se, pois, pelo 

esbatimento gradual do interesse dos práticos e dos próprios investigadores 

pelas tecnologias analógicas que até aí tinham dominado, correspondendo ao 

predomínio que, em proporção inversa, o computador ia conquistando, desde 

as primeiras experiências de utilização no ensino, nos anos sessenta, com o 

ensino programado. Regista-se, para além disso, uma crescente participação das 

Universidades na investigação, com a natural melhoria da qualidade dos 

estudos efectuados e com reflexos na cada vez maior actividade editorial em 

revistas da especialidade. 

Tendo em vista o reposicionamento dos conceitos que a AECT vinha 

fazendo ciclicamente e com o objectivo de incluir os desenvolvimentos 

entretanto ocorridos, nomeadamente nas áreas mais directamente relacionadas, 

como é o caso dos estudos relacionados com o Currículo e a Avaliação da 

Aprendizagem, é assumida em 1994 uma nova definição de tecnologia 

educativa, agora entendida como “the theory and practice of design, development, 

utilization, management and evaluation of processes and resources for learning.” 

(AECT, 2001). Uma definição que a aproxima do processo de “instructional 

design”, passando este conceito a constituir, aliás, o foco central do campo a 

partir dessa altura, afastando-se assim, cada vez mais, da predominância dos 

conceitos de audiovisual (assumido em 1963) e de resolução de problemas 

(integrado em 1977) e que tinham marcado, consecutivamente, as fases 

anteriores. 

Apesar de se desenvolverem paralelamente investigações fundadas nas 

perspectivas da Inteligência Artificial, é o ensino programado que fornece a 

base teórica mais importante à primeira vaga de investigações relacionadas com 

a aplicação da informática no ensino e que, de uma maneira geral, ficou 

conhecida por Ensino Assistido por Computador (EAC). Valorizando sobretudo 

a perspectiva de individualização da aprendizagem, o EAC dá lugar à 
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realização de aplicações em áreas muito diversas, ajustando-se principalmente 

no quadro de objectivos de aprendizagem muito precisos mas sobretudo 

limitados à aquisição de saberes práticos (Bouthours, 1987). Talvez por isso e 

pelas dificuldades colocadas pelos problemas informáticos inerentes à 

realização dessas aplicações, a produção científica, apesar de abundante, revela-

se muito escassa em termos de reflexão do ponto de vista epistemológico, 

orientando-se sobretudo para a concepção de programas educativos e 

esquecendo muitas vezes a necessidade de integrar uma teoria de 

aprendizagem como suporte. 

A Inteligência Artificial, por outro lado, já sem o fulgor dos primeiros 

tempos, daria lugar neste período a realizações ainda assim espectaculares, 

conhecidas por sistemas periciais (“expert systems”), com particular aplicação no 

ensino da matemática e das ciências. Tratava-se de programas informáticos em 

que era integrado um vasto corpo de conhecimentos, programados de forma a 

poderem fornecer uma ajuda aos alunos na resolução de problemas específicos 

naquelas áreas. A criação e desenvolvimento dessas aplicações, a sua aplicação 

em situações concretas e a análise dos resultados subsequentes na 

aprendizagem, constituíam em si mesmo objectos de estudo de interesse 

interdisciplinar a não desprezar, embora a dimensão dos custos geralmente 

envolvidos nesses projectos não permitissem a sua realização em grande 

número, pelo que acabariam por não ter grande expressão ao nível da sua 

aplicação prática nas escolas. 

Talvez devido à fraca relevância social e à reconhecida fragilidade dos 

resultados empíricos na demonstração da eficácia do computador ao serviço da 

aprendizagem, quer no seio da comunidade científica e dos profissionais 

ligados à área, quer no seio das escolas, onde se esperava que esses meios 

pudessem vir a assumir um papel relevante, tem neste período grande aceitação 

à escala mundial a linguagem LOGO, sistema proposto por Seymour Papert, 

investigador no MIT, no final da década de setenta. Encarado como alternativa 



 

63 

ao fracasso que todas as tecnologias até aí utilizadas tinham constituído, 

incluindo os próprios computadores, a linguagem LOGO surge como oposição 

às teorias behavioristas dominantes na forma de equacionar o seu uso (ensino 

programado, EAC), tomando como ponto de partida uma perspectiva de 

aprendizagem de natureza construtivista que encontrava fundamento nas 

teorias piagetianas sobre o desenvolvimento cognitivo.  

A diferença essencial proposta por Papert, com o que designa de “objectos-

de-pensar-com”, ia no sentido de, pela primeira vez, favorecer a iniciativa do 

aluno na aprendizagem com computadores. Em oposição à ideia tradicional dos 

computadores como máquinas de ensinar, em que a informação e os caminhos 

de aprendizagem estão pré-estabelecidos, e que alguns viam mesmo como 

substitutos do professor no processo de transmissão do saber, eram agora 

colocadas nas mãos das crianças máquinas cuja principal função seria 

exactamente a de poderem ser ensinados (leia-se programadas, ou 

comandadas) pelas próprias crianças, com o que isso implica em termos de 

actividade cognitiva, por exemplo, na formulação de hipóteses e antecipação de 

resultados pretendidos, no planeamento da tarefa e selecção de estratégias, na 

verificação das hipóteses, etc. 

Uma mudança de paradigma que deu lugar a uma grande quantidade de 

estudos e projectos por todo o lado, desde os EUA à Europa, passando pela 

América Latina, Canadá e Austrália, entre outros, e que haveriam de ser 

determinantes enquanto contributo para o aparecimento de novas formas de 

equacionar o uso do potencial das tecnologias na aprendizagem e da própria 

expansão das tecnologias na escola. Embora o audiovisual tenha permanecido 

até aos nossos dias, uma vez que, na prática, continuam a ser usadas muitas das 

tecnologias analógicas de apoio ao professor, a informática passa a ser 

determinante e a estar quase exclusivamente na preocupação dos 

investigadores a partir dos anos oitenta.  
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Parece-nos aconselhável distinguir, no entanto, pelo menos dois 

momentos dentro deste período, devido sobretudo aos elevados índices de 

desenvolvimento tecnológico verificado desde os anos noventa, com reflexo no 

potencial efectivo de cada nova tecnologia e na investigação desenvolvida: um 

primeiro momento, relacionado sobretudo com as potencialidades multimédia 

que caracterizam a década de noventa; e outro, a partir do início deste novo 

milénio, em resultado da generalização do acesso à Internet e, mais 

especificamente, à World Wide Web que é, como se referiu anteriormente, a face 

mais apelativa da Internet e à qual já todos aderimos e usamos no nosso 

quotidiano para os mais diversos fins. 

No que se refere às potencialidades multimédia, a investigação parece 

retomar como objectos de estudo alguns dos mesmos aspectos que tinham 

caracterizado o estudo sobre os meios audiovisuais, principalmente no que tem 

a ver com as diferentes formas de representação da informação, respectivos 

sistemas simbólicos e linguagens específicas em termos de estruturação, 

organização e apresentação da realidade (Mayer, 2001). No entanto, os 

problemas em estudo parecem tornar-se mais complexos, devido não só à 

convergência de diferentes meios simbólicos integrados num mesmo suporte 

digital, mas sobretudo com a inclusão das potencialidades oferecidas pelo 

“Hipertexto” (Nelson, 1965). Uma tecnologia de representação da informação 

que permite ligar entre si múltiplos blocos de informação de forma reticular, 

permitindo por isso múltiplas leituras, todas elas com sentido, uma vez que 

cada ligação é definida com base em critérios de natureza semântica. O 

resultado da convergência destas possibilidades é o desenvolvimento de 

sistemas hipermédia, muito ricos nas formas de representação da informação, 

mais interactivos e flexíveis, motivando, por isso, investigação em áreas mais 

directamente relacionadas com os processos psicológicos de processamento da 

informação, de estruturação cognitiva, de interacção homem-máquina, mas 

também sobre o impacto dessas novas tecnologias no desenvolvimento de 
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estratégias metacognitivas, para apenas referirmos alguns dos objectos de 

estudo mais salientes (Carvalho, 1988, 1999, 2000; Dias, 1989, 1993, 2000).  

No caso da Internet e apesar da investigação com ela relacionada ser 

bastante significativa particularmente desde o início deste século, é ainda muito 

cedo para um balanço pelo menos do ponto de vista de resultados. Do ponto de 

vista de áreas e objectos de estudo, têm vindo a ter particular relevância os que 

se relacionam com o seu potencial educativo nomeadamente em termos de 

ensino e formação a distância, como é o caso da concepção de recursos de 

aprendizagem on-line e do desenvolvimento, gestão e avaliação de sistemas de 

comunicação interpessoal e interacção entre alunos, e entre alunos e 

professores. A criação e desenvolvimento de comunidades de aprendizagem e a 

aprendizagem não formal, com grande autonomia, que a Internet propicia, são 

também temas em franca ascensão neste último período considerado 

(Figueiredo, 2002, 2005).  

De forma a compreender melhor a evolução do período do Audiovisual 

até hoje e a subdivisão do período da Informática a que aludimos 

anteriormente, apresenta-se, no quadro seguinte, uma síntese dos principais 

momentos identificados desde 1960 no que se refere à utilização das tecnologias 

em Educação e respectivos focos de investigação. 

QUADRO 2.1 PRINCIPAIS PERÍODOS DE UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS  
EM EDUCAÇÃO DESDE 1960 E RESPECTIVOS FOCOS DE INVESTIGAÇÃO 
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2.4. SOBRE O PAPEL E A FUNÇÃO DAS TECNOLOGIAS NA ESCOLA 

É, como vimos, longa a história da utilização de meios para fins 

educativos e muitas as razões que, ao longo do tempo, foram sendo 

apresentadas para justificar a sua integração em contexto escolar. No entanto, e 

apesar de decorridas várias décadas de reflexão sobre o papel das tecnologias 

na Escola, a sua difusão e utilização efectiva está ainda longe de corresponder 

aos níveis ambicionados.  

De facto, não só em nenhum dos momentos anteriormente referidos se 

atingiram patamares de uso generalizado, qualquer que fosse a tecnologia 

utilizada, como parece aumentar a ambiguidade dos objectivos de utilização 

pedagógica depois do aparecimento dos computadores e, nomeadamente, à 

medida que esses mesmos computadores evoluem em potência e capacidade. 

Naturalmente que as razões para as dificuldades de integração destes 

meios no processo de ensino e aprendizagem são muitas e diversificadas, não 

cabendo aqui o seu estudo exaustivo. Será no entanto conveniente fazermos 

uma breve referência a alguns dos factores que, em nossa opinião, mais terão 

contribuído (e continuam a contribuir) para tal situação, para além do 

argumento que é normalmente avançado em primeiro lugar e que resulta dos 

constrangimentos económicos decorrentes dos investimentos necessários para 

equipar convenientemente todas as escolas e manter esse equipamento 

actualizado à medida que novas tecnologias vão aparecendo.  

Uma das fontes de incerteza acaba por advir, tal como se referiu no ponto 

anterior, do facto da utilização das tecnologias em contexto educativo ser um 

campo de estudo emergente, também ele à procura de uma epistemologia 

própria, e que acaba por reflectir, em termos práticos, as diferentes perspectivas 

e abordagens das áreas científicas que, de alguma maneira, a foram 

influenciando ao longo do Século XX. Ciências também elas emergentes e à 

procura de afirmação científica, com as fragilidades daí decorrentes não só em 
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termos metodológicos, mas sobretudo em termos de objectos de estudo e, em 

particular, no que se refere à função atribuída aos meios tecnológicos (falta de 

consenso sobre o estatuto que essas mesmas tecnologias deverão assumir na 

escola em geral, e no processo de ensino e aprendizagem, em particular 

(Scholer, 1983).  

Os diferentes quadros teóricos, particularmente no seio da Psicologia e da 

Pedagogia, e a evolução do pensamento sobre o que significa aprender, acabam 

por vir a constituir, por outro lado, uma dimensão de importância decisiva, 

pelo menos a partir do momento em que se reconhece que parte da acção 

pedagógica e didáctica poderia ser assumida pelas máquinas, em detrimento da 

exclusividade da acção humana, ou seja da acção do professor na transmissão 

do saber. Se as formas de equacionar a aprendizagem variam de abordagem 

para abordagem, naturalmente que isso se reflectirá na forma de equacionar o 

uso das tecnologias disponíveis, com os problemas daí decorrentes, pelo menos 

se não se tiver uma visão clara e consistente do papel que essas tecnologias 

podem assumir em cada caso, e se não se respeitarem os princípios e 

fundamentos teóricos de cada uma dessas abordagens. 

Precedendo quase sempre a investigação, e não o contrário, acabam por 

ser as práticas a determinar o uso pedagógico das tecnologias, principalmente 

por entusiastas (“earlier adopters”) e em função de condições particulares mais 

ou menos favoráveis em cada contexto concreto. O que acaba por acontecer, tal 

como vimos anteriormente, é que não são, em regra, os princípios teóricos a 

determinar a selecção e uso dos meios para fins pedagógicos. E, mesmo quando 

isso acontece, nem sempre é evidente a coerência e consistência entre os meios 

escolhidos, o modo como são utilizados, e as premissas teóricas que 

supostamente determinariam ou estariam na base da sua utilização. 

A incerteza e consequente insegurança sobre “o que deve ser ensinado” e 

“como deve ser ensinado” são determinadas também, como vimos, pela rápida 

e constante evolução da engenharia informática e das novas tecnologias 
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associadas ao computador. Em resultado disso, são os próprios “especialistas” 

em tecnologia educativa a contribuir para a instalação de uma certa confusão, 

uma vez que, no esforço de acompanhamento do que, ao nível tecnológico, vai 

sendo produzido, acabam por transmitir uma grande dispersão e pouca solidez 

nas propostas que fazem sobre como as tecnologias podem ser integradas na 

escola e para que fins em concreto.  

Interessante testemunho dessa variação é a diversidade de propostas que, 

ao longo da década de 80 e 90, foram sendo feitas sobre o uso das TIC no 

ensino, pelos próprios especialistas em tecnologia educativa (Noble, 1997) e 

causadas pela pressão comercial que a indústria e as empresas da área das 

tecnologias têm exercido sobre a escola, com consequências não só em termos 

de indefinição ao nível de objectivos e estratégias de utilização, mas também em 

termos de escassez de tempo para estudo, reflexão e consolidação do trabalho 

com essas mesmas tecnologias. 

Dada a variação de propostas que nos últimos anos têm surgido, não 

serão, portanto, de estranhar as dúvidas e as dificuldades que muitas vezes são 

demonstradas aos mais diversos níveis, sejam eles educadores interessados em 

fazer uso das tecnologias, decisores e responsáveis pela política educativa, 

instituições que formam professores ou mesmo os investigadores e, neste caso, 

sobretudo os que dão os primeiros passos na reflexão sobre estas questões.  

Embora as novas tecnologias baseadas nos computadores pessoais 

passassem a ser quase unanimemente consideradas um instrumento importante 

em educação, encerrando fortes promessas, quer em termos de acesso ao 

conhecimento, quer na promoção da aprendizagem propriamente dita, a 

questão central parece-nos ser o facto de não estar ainda integralmente 

compreendido que essas tecnologias poderão constituir ferramentas 

pedagógicas poderosas, não apenas como extensas e ricas fontes de informação, 

mas também como extensões da capacidade humana e de contextos de 
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interacção social facilitadores da aprendizagem (Bransford et al., 1999; Jonassen, 

2000; Papert, 1997).  

Um dos argumentos normalmente utilizados, aliás, para anunciar o 

potencial das novas tecnologias enquanto factor de inovação e mudança da 

escola é que nelas residirá uma diferença essencial relativamente às tecnologias 

anteriores, embora muitas vezes a diferença pareça residir apenas nos seus 

atributos e no “que” com elas se pode fazer (dimensão instrumental), ignorando 

o “como” (dimensão estratégica), ou seja, o modo como são integradas num 

determinado contexto, com que estratégias e ao serviço de que objectivos em 

concreto.  

Para Papert não faz qualquer sentido utilizar as novas tecnologias no 

mesmo tipo de tarefas que os alunos realizam, com sucesso, com os meios 

tradicionais. A ideia é que com os computadores é possível “fazer diferente”, 

nomeadamente se utilizados como estratégia de desenvolvimento intelectual 

dos alunos, com o que isso possa significar, nomeadamente à luz da perspectiva 

construtivista em que esses autores se situam e com base na qual sugerem que a 

reflexão seja feita (Duffy et al., 1993; Herrington & Oliver, 2000; Jonassen, 1996, 

1998, 2000; Papert, 1985, 1994, 1997, 2000b; Salomon, 2002). 

No sentido de clarificar as diferentes perspectivas de uso dos 

computadores, poderá ser um bom contributo retomar aqui a classificação 

proposta por Jonassen (1996), uma vez que possui a vantagem, pelo menos 

relativamente a outras tipologias, de nos ajudar a compreender os diferentes 

tipos de utilizações possíveis e suas implicações na forma de encarar a 

aprendizagem, no tipo de objectivos visados, no tipo de trabalho didáctico que 

com elas pode ser realizado. É uma classificação interessante e útil também 

porque assenta, em última análise, na distinção entre diferentes tipos e graus de 

implicação cognitiva dos alunos no trabalho com computadores1: i) Aprender 

                                                 
1 Dando expressão à nova perspectiva de utilização dos computadores introduzida por 
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da tecnologia (“learning from”); ii) Aprender sobre tecnologia (“learning about”) e 

iii) Aprender com tecnologia (“learning with”). 

i) Aprender da tecnologia. A função principal do computador é apresentar 

ao aluno o conhecimento previamente seleccionado e estruturado, como se do 

professor ou de um manual se tratasse. O aluno acede a esse conhecimento, de 

forma mais ou menos interactiva, dependendo o grau e o tipo de 

interactividade do suporte utilizado, da filosofia que terá presidido à sua 

organização interna e das potencialidades tecnológicas disponíveis em cada 

momento (ensino programado, ensino assistido por computador, tutoriais, 

aplicações de tipo ”drill and practice”, sistemas inteligentes, sistemas hipermédia 

ou, como antes disso, diapositivos, diaporamas, filmes, etc.). 

Tem como base precisamente a perspectiva tradicional de encarar a escola 

como fonte exclusiva e estruturada do saber, constituindo assim uma ajuda 

indirecta ao professor, e reservando para o aluno um papel de “consumidor” do 

conhecimento considerado pertinente e útil para a sua formação2. Na essência 

desta perspectiva está também a crença que o computador pode assegurar o 

todo ou parte do trabalho de transmissão da informação e que o aluno tem a 

capacidade de aprender, por si só, com base nele e a partir dos produtos criados 

para esse fim. 

As suas vantagens são várias, como por exemplo, a de estes produtos 

poderem responder a necessidades e ritmos de aprendizagem diferenciados, 

permitirem percursos individualizados, facilitarem a (auto) avaliação de 

conhecimentos e a repetição de exercícios tantas vezes quantas se quiser, para 

só referir algumas das mais significativas.  
                                                                                                                                               

Seymour Papert, Taylor (1980) sugere, no início da década de oitenta, uma classificação muito 
próxima da que aqui se apresenta, e que tinha como base os papéis que o computador podia 
assumir na aprendizagem: “tutor”, quando faz de professor; “tutee”, quando é o aluno a ensinar 
o computador; e “tool”, quando constitui uma ajuda instrumental. 

2 Nesta perspectiva tradicional de escola, o conhecimento é sobretudo entendido como 
uma questão de acumulação de factos, conceitos, rotinas. 
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Muito embora, originalmente e na maior parte dos casos, até pelo 

investimento e esforço necessários ao seu desenvolvimento, as aplicações 

informáticas fossem desenvolvidas fora da escola, é de assinalar, nos últimos 

anos, uma crescente vaga de produção de software educativo pelos próprios 

professores, nomeadamente os que, interessados pelo poder da informática, ou 

eventualmente no seio de contextos mais favoráveis, foram explorando essa 

dimensão específica3.  

ii) Aprender sobre tecnologia. Neste caso, a tecnologia constitui, ela própria, 

objecto de ensino e aprendizagem, como se de outro conteúdo de aprendizagem 

formal se tratasse. A ideia central desta perspectiva é a de que as tecnologias 

constituem em si mesmo um corpo de conhecimentos indispensável para que o 

aluno se possa inserir com sucesso na sociedade, cada vez mais dependente das 

tecnologias, e adquirir na escola as competências necessárias para exercer 

eficazmente uma actividade profissional futura.  

É com base nesta ideia, fortemente marcada pelos movimentos que 

atribuem à escola um papel determinante em termos de orientação profissional, 

que se assiste, mais recentemente, à defesa da introdução, nos sistemas 

escolares, de um espaço curricular próprio dedicado ao estudo e aprendizagem 

das novas tecnologias4, muito embora esse objectivo tenha surgido logo nos 

anos oitenta, quando professores e educadores se começam a questionar sobre o 

uso a dar aos computadores na escola5. 

                                                 
3 Movimento que pode ser entendido como resposta à escassez de produtos para a 

generalidade das necessidades curriculares, ou na tentativa de apropriação desse potencial para 
aplicação a necessidades educativas concretas nas suas áreas disciplinares específicas. 

4 É o que se passou, muito recentemente (2004/2005), no nosso país, com a inclusão de 
uma nova disciplina no último ano do plano de estudos da escolaridade básica (Disciplina de 
Tecnologias de Informação e Comunicação). 

5 Inserem-se nesta perspectiva, por exemplo, os laboratórios de línguas, muito comuns 
neste período e em que os alunos aprendiam línguas estrangeiras com base em programas 
(software) especialmente concebidos para esse fim. 
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Visando fornecer um corpo básico de conhecimentos sobre a informática e 

sobre o computador, usualmente designada de “literacia informática” 

(“computer literacy”), é uma perspectiva que na maior parte dos casos está 

orientada para ensinar aos alunos as componentes físicas do computador e 

respectivas funções, partindo da convicção de que a compreensão dessas 

funções seria determinante para os tornar aptos na sua utilização. 

Para além de acabar, muitas vezes, por significar apenas “memorização 

mecânica”, é uma perspectiva que tem vindo a perder relevância não só porque 

a crescente difusão e exposição aos computadores tem permitido que cada vez 

maior número de alunos aprenda a trabalhar com eles, com grande autonomia, 

fora da própria escola, mas também da convicção, tal como acontece com o 

domínio de outras máquinas (um automóvel, uma máquina de lavar…), de que 

não é necessário compreender o seu modo de funcionamento interno para se 

poderem utilizar de forma produtiva. Por outro lado e talvez mais significativo 

no âmbito desta reflexão, é a constatação de que os saberes e as competências 

adquiridas nessa lógica dificilmente apoiam os objectivos de aprendizagem das 

diferentes disciplinas, pelo menos quando se trata de objectivos com outra 

exigência e de maior complexidade do ponto de vista cognitivo. 

iii) aprender com tecnologia. O aluno aprende “ensinando” o computador, 

usando, por exemplo, linguagens específicas como o LOGO, ou aplicações 

expressamente desenvolvidas numa determinada área, como por exemplo, para 

aprender geometria, o Cabri-Géometre ou o Sketchpad6. Esta perspectiva assenta 

na convicção de que o verdadeiro potencial dos computadores só existe 

quando, através do seu uso em situações concretas, se estimula o pensamento 

crítico do aluno na realização de um qualquer problema ou tarefa em que esteja 

                                                 
6 Cabri-Géomètre e Sketchpad são aplicações em que os alunos podem explorar activamente 

a geometria euclidiana. Partindo do princípio que formular e avaliar conjecturas constitui uma 
actividade matemática por excelência, estas aplicações constituem ambientes de aprendizagem 
poderosos, uma vez que oferecem ao aluno a possibilidade de manipulação e exploração dos 
objectos geométricos e suas relações.  
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activamente implicado, e se situe dentro do que as suas estruturas cognitivas 

num determinado momento lhe permitem fazer7. É, pois, uma perspectiva que 

parece responder, pelo menos aparentemente, às exigências de maior 

complexidade cognitiva colocadas por algumas das aprendizagens escolares, 

nomeadamente as que vão além da memorização de conhecimento objectivo e 

de conceitos e rotinas relativamente simples. Referimo-nos, por exemplo, à 

aquisição de competências transversais que, pela sua natureza, se inscrevem 

mais numa perspectiva de desenvolvimento global do indivíduo do que 

propriamente na aquisição e domínio dos conteúdos específicos de cada uma 

das áreas disciplinares. 

Uma das propostas que mais se enquadra nesta última opção é o que 

alguns autores designaram de "ferramentas cognitivas" (“Mindtools”) (Derry, 

1990; Jonassen, 1996; Kommers et al., 1992) e nas quais se incluem, segundo 

Jonassen (1996), não apenas as aplicações expressamente desenvolvidas para 

facilitar e apoiar o processamento cognitivo, mas também aplicações comuns, 

como por exemplo as folha de cálculo ou os sistemas de gestão de bases de 

dados, desde que utilizadas de tal forma que permitam contribuir para o 

desenvolvimento intelectual dos alunos. Ou seja, mais do que uma questão de 

acesso a aplicações ou produtos específicos, a essência desta perspectiva 

remete-nos para o modo como se organiza e estrutura o processo de ensino e 

aprendizagem e o papel que uma determinada tecnologia pode desempenhar 

ao nível da conceptualização e da construção individual de significados por 

parte dos alunos. 

Trata-se, pois, de uma perspectiva que vê o aluno como agente activo na 

construção do conhecimento e em que as tecnologias assumem sobretudo o 

papel de parceria intelectual na aprendizagem, apoiando, guiando e ampliando 

                                                 
7 A noção de Zona de Desenvolvimento Potencial (ZDP) vem introduzir, de forma mais 

nítida, um espaço de intervenção didáctica por parte dos professores, na preparação dos 
contextos necessários à integração destas ferramentas (“scaffolding”) (Vygostsky, 1978). 
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as capacidades individuais, por exemplo em termos de organização e 

estruturação conceptual ou da representação do conhecimento8. A ideia 

subjacente é que os alunos não podem construir, por exemplo, uma base de 

dados ou uma rede semântica sobre um determinado assunto, sem analisarem 

com suficiente profundidade e pensarem criticamente sobre o conteúdo que 

estão a estudar. 

Envolvendo activamente os alunos e fazendo uso efectivo do seu esforço 

mental na construção do conhecimento, este tipo de ferramentas pode 

contribuir também, desde que a sua utilização seja devidamente apoiada, para a 

regulação individual e reestruturação da forma como os alunos aprendem, para 

além de reflectirem e proporcionarem dados sobre a compreensão que a cada 

momento os alunos têm sobre um determinado conceito ou conjunto de 

conceitos e suas relações. Dimensões estas de grande importância não apenas 

do ponto de vista de desenvolvimento individual de cada aluno, mas também 

em termos didácticos, ou seja, no que isso implica do ponto de vista do trabalho 

do professor e da preparação que terá de possuir para ser capaz de 

corresponder aos desafios colocados em termos de criação de ambientes 

favoráveis à construção individual de significados, avaliação da progressão da 

aprendizagem, selecção de estratégias diferenciadas e adequadas a cada 

situação concreta, etc.. 

Uma vez que assenta em princípios construtivistas, em que a 

aprendizagem é entendida como uma mudança no significado construída com 

base na experiência individual, mas também na interacção com outros e 

respectivo diálogo e negociação de significados (perspectiva interaccionista), o 

professor competente neste caso será exactamente aquele que guia e modela o 

processo de construção individual do conhecimento, que é capaz de colocar 
                                                 
8 É muito comum utilizar-se o termo “ferramenta” como metáfora quando nos referimos 

às novas tecnologias, exactamente por analogia com as ferramentas mecânicas que, ao longo da 
história, foram utilizadas para facilitar o trabalho físico e ampliar de forma significativa a 
quantidade de trabalho que podia ser desenvolvido pelo homem com a sua ajuda. 
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“bons” problemas, promovendo a colaboração na resolução desses mesmos 

problemas e criando actividades que favorecem a troca de pontos de vista entre 

os alunos e a exploração de interpretações alternativas (Newby, 1996).  

A distinção entre estas três perspectivas introduz, pelo menos 

aparentemente, uma certa ordem naquilo a que Rodríguez (2004) designa de 

“magma de enfoques e práticas”, podendo ajudar a superar a incerteza, 

ambiguidade e inconsistência ao nível das práticas de alguma maneira salientes 

no balanço que se fez anteriormente. 

2.5. SOBRE O TIPO DE INVESTIGAÇÃO 

Reconhecendo a importância fulcral que a investigação pode ter na 

superação das ambiguidades e insuficiências anteriormente referidas e uma vez 

que um dos objectivos era o de contribuir para o balanço da investigação 

realizada, faz sentido, pois, dedicarmos aqui um espaço à sistematização de 

algumas questões particulares. Para além de permitir uma melhor compreensão 

da investigação feita em Portugal nos últimos anos, move-nos também o 

objectivo de contribuir para a necessária abertura de horizontes, nomeadamente 

do ponto de vista metodológico, face à predominância que parecem continuar a 

ter os fundamentos positivistas que marcaram todo o Século XX. 

Considerando a expressão que passaram a ter na nossa sociedade os 

computadores e todas as tecnologias com ele relacionadas, nomeadamente as 

suas potencialidades em termos de representação da informação, comunicação 

e interacção em rede, centrar-nos-emos principalmente nas questões 

relacionadas com a introdução dessas novas tecnologias, dada a importância 

estratégica que poderão vir a assumir na mudança da própria forma de pensar a 

Escola. 

Como referimos anteriormente, não são conclusivos os resultados da 

investigação realizada neste domínio. Efeitos positivos modestos na 
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aprendizagem, independentemente da perspectiva de uso dos computadores 

considerada (Pelgrum, 2001; Pelgrum & Law, 2004; Plomp & Pelgrum, 1991; 

Walker, 1994) e a inexistência de “diferenças significativas”, com ou sem uso 

das tecnologias, são algumas das conclusões mais salientes quando se analisa o 

conjunto de estudos realizados em que o uso do computador é comparado com 

qualquer outro meio tradicional (Russell, 2001).  

Parece haver, por outro lado, tal como referimos anteriormente, uma certa 

confusão sobre o que interessa verdadeiramente investigar (objectos de estudo) 

e como fazê-lo (metodologias), sendo em muitos casos posta em causa a própria 

credibilidade e qualidade científica dos estudos realizados. Para essa situação 

concorrem múltiplos problemas, tais como “fragilidades” na delimitação do 

quadro teórico de suporte, falta de clareza, por exemplo, na definição do objecto 

de estudo, inadequação ou insuficiências em termos de opções metodológicas e 

respectivo trabalho de análise e interpretação dos dados (Coutinho, 2000; 

Reeves, 1995, 1997, 2000), enfim, alguns aspectos determinantes da qualidade 

da investigação que é realizada neste domínio e que importa analisar com 

algum pormenor.  

Uma primeira questão de ordem metodológica que nos parece importante 

referir está precisamente relacionada com o objecto de estudo e o tipo de 

abordagem que tem predominado no estudo destes novos meios. A esse nível, 

tal como sublinha Salomon (2002), a investigação denota fragilidades pelo 

menos em dois planos. Em primeiro lugar, por continuar a ter na sua génese a 

crença de que o uso de um determinado meio ou tecnologia produz melhores 

resultados na aprendizagem que outro, continuando a conduzir a práticas de 

investigação a que subjaz um paradigma quantitativo-positivista, centradas na 

avaliação e comparação da eficácia de meios, como tinha acontecido, ao longo 

do tempo, com cada tecnologia que ia surgindo. Salomon refere-se, aliás, ao 

efeito paralisante do paradigma clássico, uma vez que, como vimos, são na 

maior parte das vezes desanimadores os resultados, não contribuindo em nada 
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para a valorização e aceitação do potencial revolucionário (Walker, 1994) das TI 

na Educação. 

Em segundo lugar, pela tendência acentuada em se avaliarem os mesmos 

tipos de produtos e resultados que a escola tradicionalmente privilegia e avalia. 

Na opinião do autor, é precisamente aqui que reside o erro fundamental, uma 

vez que, podendo constituir ferramentas poderosas ao serviço de outro tipo de 

finalidades, mais exigentes do ponto de vista cognitivo e ao nível das práticas 

pedagógicas, seria de esperar que a investigação incidisse noutros objectos e 

adoptasse metodologias mais adequadas e consistentes com esses novos 

objectos de estudo9. No fundo é como se se pretendesse medir um determinado 

objecto e não se dispusesse de uma unidade de medida válida, por não ter sido 

construída em respeito pela natureza desse mesmo objecto. 

Se, numa perspectiva de “aprender com tecnologia”, a ideia forte reside na 

criação de situações em que o aluno aprende usando as tecnologias como 

ferramentas que o apoiam no processo de representação, reflexão e construção 

do conhecimento, faria sentido a investigação deslocar-se preferencialmente 

para os contextos em que essas situações têm lugar, procurando sobretudo 

compreender como é que esses contextos devem ser estruturados de forma a 

estimular os alunos a utilizarem o máximo do seu potencial cognitivo (de Corte, 

1996) e poderem alcançar, consequentemente, melhores resultados nas 

aprendizagens escolares. 

Uma investigação de orientação naturalista e qualitativa (Guba & Lincoln, 

1994; Lincoln & Guba, 1985; Yin, 1993), parecendo mais adequada a esta nova 

concepção de aprendizagem com tecnologia, viria a estar na base, 

nomeadamente a partir da década de noventa, de múltiplas experiências tendo 

                                                 
9 “There are literally hundreds if not thousands of studies that keep repeating this horse-racing 

paradigm, a paradigm that has been condemned and sentenced to death years ago when discovery 
learning, educational television, and CAI were compared with their traditional competitors.” (Salomon, 
2000: 42). 
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como principal preocupação o estudo de ambientes criados para o promover 

nos alunos o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas, a 

aquisição e desenvolvimento de estratégias metacognitivas, a capacidade de 

aprender a aprender10.  

É o caso das experiências desenvolvidas pela vasta comunidade de 

investigadores do LOGO (de Corte et al., 1993), dos “Micromundos” construídos, 

por exemplo, para exploração dos fenómenos físicos (White, 1993), das 

experiências de resolução de problemas complexos na matemática e noutras 

áreas desenvolvidas em Vanderbilt (Cognition and Technology Group at 

Vanderbilt, 1990, 1997, 1998), das experiências com CSILE (Computer Supported 

Intentional Learning Environments) (Scardamalia & Bereiter, 1992), das 

experiências de utilização das aplicações para exploração da geometria a que 

anteriormente fizemos referência (Yerushalmy, 1991), ou das experiências de 

aprendizagem cooperativa com computadores (Webb, 1987), para apenas se 

citarem algumas das mais significativas. 

O que é comum a todas estas investigações é precisamente uma mudança 

assumida em termos epistemológicos e ontológicos, sobre o que importa 

estudar, com o que isso significa também, naturalmente, do ponto de vista das 

opções metodológicas. Mais do que determinar os factores responsáveis pela 

aprendizagem, ou comparar a eficácia dos meios utilizados, a preocupação 

volta-se para o estudo das estratégias de trabalho e das condições que poderão 

facilitar a relação dos alunos com as ferramentas de apoio à aprendizagem que 

o computador disponibiliza, ou seja, o estudo dos ambientes de aprendizagem 

criados em redor do computador e das ferramentas que lhe estão associadas. 

Uma forma de ver o problema da integração dos computadores no 

processo de ensino e aprendizagem que exige que a observação e a recolha de 

                                                 
10 Seymour Papert referia-se já em 1980, na obra Mindstorms, ao potencial do ambiente 

LOGO no desenvolvimento destas capacidades: “ao ensinar o computador a ‘pensar’, a criança 
embarca numa exploração sobre a maneira como ela própria pensa.” (Papert, 1985: 35). 
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dados, como já referimos, mergulhe nos próprios contextos em que a 

aprendizagem tem lugar (perspectiva ecológica), e tenha como base a 

exploração do potencial das tecnologias por alunos e professores e suas 

implicações na actividade de uns e de outros. Uma observação na acção, em que 

faz mais sentido uma abordagem de cariz indutivo, etnográfico e 

fenomenológico, acompanhando, aliás, os movimentos nessa direcção que a 

partir dos anos noventa se fazem sentir na investigação em geral e na 

investigação nas Ciências da Educação em particular (Miles & Huberman, 

1984). 

Assim, em vez das técnicas de análise quantitativa utilizadas nos estudos 

correlacionais e experimentais clássicos (baseadas exclusivamente em dados 

quantificáveis e mensuráveis), passa a fazer sentido, pois, a utilização de 

técnicas e métodos que tenham em conta e permitam a captação da 

complexidade do real e a subjectividade dos actores (Figueiredo, 2005). Mais do 

que a explicação dos fenómenos (construção de leis e teorias), importa 

compreendê-los (identificação de regularidades, padrões, contradições, etc.) à 

luz do significado que os indivíduos lhes atribuem e da forma como os actores 

os percebem num dado momento e num dado contexto (Pourtois & Desmet, 

1988). Mais do que o domínio das técnicas e de um plano rígido e 

estandardizado, é uma perspectiva que exige do investigador uma atitude 

clínica, flexível e podendo mobilizar uma grande diversidade de técnicas de 

recolha e análise de dados (incluindo procedimentos quantitativos). Uma 

atitude em que está sobretudo em jogo a sua capacidade para criar uma 

estratégia própria e adequada para abordagem dos problemas em estudo, em 

função do terreno e dos objectivos de investigação (Pourtois & Desmet, 1988; 

Taylor & Bogdan, 1984). 

Não sendo este o lugar adequado para aprofundar os aspectos 

relacionados com as dúvidas e interrogações sobre a crescente atenção atribuída 

aos dados qualitativos e com as reservas de credibilidade que alguns apontam 
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às abordagens qualitativas em termos de validade, objectividade, neutralidade, 

parece-nos no entanto, fazer sentido a chamada de atenção para o que isso pode 

significar para o investigador em termos de necessidade acrescida de rigor no 

processo e de validade dos métodos utilizados. Considerá-los-emos, aliás, de 

forma mais profunda, a propósito da fundamentação das opções metodológicas 

deste estudo, mais à frente, no capítulo da metodologia. 

Uma segunda questão metodológica importante tem directamente a ver 

com a função e finalidade última da investigação levada a cabo na área das 

tecnologias educativas. Tal como acontece nas outras ciências, nomeadamente 

nas Ciências Sociais e Humanas, uma velha polémica coloca em oposição a 

investigação que visa aumentar o conhecimento da realidade e criar um corpo 

teórico próprio num dado domínio científico (investigação básica ou 

fundamental), da investigação que tem sobretudo como finalidade ajudar a 

resolver problemas do real (investigação aplicada) (Coutinho & Chaves, 2001; 

Reeves, 1995, 1997). 

Muito embora estejamos convencidos que é sobretudo uma oposição com 

origem na necessidade de afirmação desta área e na pressão inerente à urgência 

de criação de uma identidade própria – argumento utilizado pelos que 

defendem a necessidade de desenvolvimento de investigação fundamental 

(criação de um corpo teórico exclusivo, sólido e consistente) –, para muitos 

outros faz sentido investir sobretudo no seu lado pragmático, isto é, no estudo e 

solução de problemas e na melhoria dos processos educativos, orientação que, 

como se viu, acabou por ser historicamente predominante. 

A insatisfação com os resultados da investigação a que já nos referimos, 

bem como os movimentos no sentido de uma abertura do ponto de vista 

metodológico verificados nas disciplinas afins, acabam por criar condições 

favoráveis para que também aqui essa oposição se esbatesse e evoluísse para o 

compromisso e conjugação entre as duas filosofias subjacentes, dando origem a 

um referencial metodológico próprio, porquanto mais adaptado à investigação 
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em contextos de aprendizagem enriquecidos com o potencial das novas 

tecnologias (Coutinho & Chaves, 2001). 

Em vez da oposição simplista e redutora entre teoria e prática, e em vez da 

sequência típica dos designs clássicos em que a investigação fundamental numa 

determinada área precede a utilização prática dos seus resultados e a respectiva 

investigação aplicada, a proposta é a de que, neste campo específico, faz todo o 

sentido que a partir da prática se possa também desenvolver investigação 

fundamental, principalmente se enquadradas num processo de 

desenvolvimento integrado (Stokes, 1997). 

A diferença essencial reside na forma articulada como se abordam os 

problemas e como se concebe o próprio processo de desenvolvimento (Van Den 

Akker, 1999), dando normalmente origem a projectos com maior amplitude, 

que exigem mais tempo e em que se supõe existir colaboração permanente entre 

investigadores e os profissionais do terreno na busca de soluções para os 

problemas práticos previamente identificados. Como, de certa maneira, viria a 

acontecer, aliás, no caso do presente estudo. 

De acordo com Van den Akker, referido por Coutinho e Chaves (2001), a 

aplicação directa da teoria não basta para resolver problemas complexos como 

os que ocorrem em ambientes de aprendizagem ricos em tecnologias, 

propondo, por isso, uma lógica de desenvolvimento da investigação 

caracterizada por “aproximações sucessivas” em direcção ao que poderíamos 

designar de intervenção “ideal” tendo em vista a solução de problemas 

previamente identificados. Daí a designação proposta de “metodologias de 

desenvolvimento” (“Development Research”)11 que, segundo os autores, são 

metodologias que assentam num processo iterativo que evolui desde a análise e 

identificação de problemas práticos, à reflexão e documentação do modo como 

                                                 
11 O conceito e designação portuguesa de “metodologias de desenvolvimento” são 

explicitados no artigo já citado de Clara Coutinho e José Henrique Chaves, Desafios à 
Investigação em TIC na Educação: As Metodologias de Desenvolvimento (Coutinho & Chaves, 2001).  
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Análise de 
problemas práticos 
pelos investigadores 
e profissionais no 
terreno  

 

Procura e 
desenvolvimento de 
soluções no quadro 
de um referencial 
teórico 

 

Testagem e 
avaliação das 
soluções no 
terreno 

 

Documentação e 
reflexão em ordem 
à produção de 
“princípios” para 
aplicação futura 

 

foram resolvidos em ordem à elaboração de “princípios teóricos” passíveis de 

serem aplicados em novos problemas, passando pelo estudo e desenvolvimento 

de soluções baseadas num ou mais quadros teóricos de referência e à sua 

testagem e respectiva avaliação no terreno (ver Figura 2.1 - METODOLOGIAS DE 

DESENVOLVIMENTO). 

Um processo que não parte de uma teoria ou de hipóteses definidas à 

priori, que assenta numa lógica interpretativa e indutiva, e em que se assume 

que o aprofundamento do conhecimento sobre uma determinado problema e 

respectivas soluções e resultados só pode ser conseguido através dos 

contributos provenientes das experiências pessoais e perspectivas dos 

diferentes intervenientes envolvidos (Coutinho, 2005). Um processo que, pela 

sua natureza, implica normalmente a realização de projectos de maior 

envergadura, requerendo financiamentos de que nem sempre é fácil dispor e 

com uma duração maior (semanas, meses) do que a investigação clássica exige 

(Reeves, 2000). 

FIGURA 2.1 METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Refinamento dos problemas, soluções e métodos 

 (PROCESSO ITERATIVO) 

 

Este aspecto conduz-nos, aliás, para uma última questão sobre a qual nos 

parece relevante tecer algumas considerações, na medida em que pode estar 

ligada ao maior ou menor impacto e influência da investigação nas práticas 

educativas. Embora aceitemos que não seja um aspecto que diga directamente 

respeito ao investigador, não deixa de ser importante tomá-lo em consideração, 
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quer em termos de decisão sobre o “que” investigar e “para quê” (pertinência e 

relevância social da investigação), quer em termos de justificação dos custos 

que envolve (análise do custo-benefício). 

Segundo alguns autores, os efeitos da investigação na prática educativa 

são na maior parte das vezes indirectos e lentos (Atkinson & Jackson, 1992; 

Holloway, 1996), embora isso possa acontecer por razões muito diversas. 

Poderá depender não apenas da maior ou menor qualidade e credibilidade da 

investigação realizada, mas também se e como essa investigação é 

posteriormente utilizada (Holloway, 1996). No caso da investigação no domínio 

das tecnologias educativas, a constatação, como se viu, é de que pouca 

mudança tem havido ao nível da sala de aulas, apesar de não serem muitos os 

estudos sistemáticos e em profundidade sobre o seu uso nas práticas 

quotidianas de professores e alunos. 

Parece haver, por um lado, uma relação entre a amplitude dos estudos 

realizados e o grau de influência que essa variável é susceptível de exercer ao 

nível da decisão política e, consequentemente, embora que de forma indirecta, 

ao nível micro, nas práticas concretas de ensino e aprendizagem. De acordo 

com Holloway (1996), os estudos visando a descrição e caracterização da 

realidade (compreender o grau de difusão e explicar o quê, onde e porquê da 

aceitação ou rejeição das tecnologias em Educação), normalmente realizados em 

grande escala através de inquéritos (“surveys”), acabam por ter mais influência 

ao nível dos “decision makers”, que as investigações sobre realidades de âmbito 

mais limitado (o que se passa na escola ou na sala de aulas, por exemplo), muito 

menos conhecidos em geral e menos considerados (reconhecidos) em termos de 

decisão política (Holloway, 1996). Com base numa revisão da investigação 

recentemente realizada, o autor defende a ideia de que a maior parte desses 

estudos criam uma visão dos problemas mais “centrada no equipamento”, no 

“potencial das tecnologias” e nas questões técnicas, acabando por fornecer 



 

84 

pouca informação sobre as mudanças operadas na escola e sobre o modo como 

a própria investigação afecta essas mudanças (Holloway, 1996).  

Há, por outro lado, a preocupação referida por Reeves (2000), de as 

revisões de literatura e as meta-análises da investigação feita nesta área 

geralmente não fornecerem orientações práticas claras e suficientemente 

esclarecedoras, em grande parte devido a uma insuficiente qualidade dos 

estudos em que se baseiam. Segundo o autor, apesar de cada vez maior número 

de investigadores nesta área tenha vindo a perseguir objectivos de interpretação 

e compreensão dos fenómenos, de resolução de problemas práticos e de 

adoptar metodologias de orientação mais qualitativa, há ainda pouca evidência 

de que a qualidade da investigação tenha melhorado.  

Em seu entender isso deve-se também ao facto de grande parte da 

investigação neste domínio ser realizada por investigadores isolados, ser uma 

investigação raramente ligada a linhas ou agendas de investigação mais 

robustas, e desenvolvida sobretudo no âmbito de trabalhos académicos 

(dissertações de mestrado ou teses de doutoramento) ou para progressão na 

carreira académica. Uma investigação em certa medida estéril não apenas em 

termos dos resultados a que chega (vide o que se disse sobre a inconclusividade 

dos resultados), mas principalmente em termos de utilidade prática e influência 

objectiva nos contextos em que foi desenvolvida, e que, em geral, não irá além 

de eventuais mudanças a nível individual por aquele ou aqueles que a 

conduziram. 

2.6. TENDÊNCIAS DA INVESTIGAÇÃO EM PORTUGAL 

Compreender a relação que existe entre a investigação científica que é 

realizada em Portugal na área das tecnologias educativas e o desenvolvimento 

que, neste domínio, se verifica a nível internacional foi um aspecto que também 

mereceu a nossa atenção, embora nos tenhamos debruçado de forma mais 

sistemática, como já referimos, na análise das dissertações de mestrado 
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realizadas no nosso país (Costa, 2007a). Embora o pendor académico da 

investigação analisada possa constituir uma limitação em si mesmo, não deixa 

de corresponder, por outro lado, a um corpus relevante e significativo, pelo 

menos da investigação que é realizada no âmbito das universidades 

portuguesas nos últimos anos.  

Assim, e muito embora não encontremos equivalência directa aos 

diferentes períodos da evolução do campo a que nos referimos anteriormente, é 

possível estabelecer algumas pontes com o que lá fora é estudado, 

nomeadamente a partir do momento em que as universidades portuguesas se 

envolvem mais directamente nesta área, por volta de meados da década de 

oitenta. De facto, é nítida a existência de dois períodos distintos: um período 

caracterizado pela inexistência de investigação científica relevante na área da 

utilização pedagógica das tecnologias, e outro, marcado sobretudo pela 

emergência e participação de algumas universidades na exploração desta 

problemática. 

Em consequência, o mapeamento da investigação realizada em Portugal 

torna-se particularmente pertinente apenas no que a este segundo período diz 

respeito, e assenta, sobretudo, como se referiu, na investigação para fins 

académicos desenvolvida no âmbito de cursos de mestrado. A elevada procura 

de pós-graduações nas universidades a partir dos anos noventa e, em especial, 

neste domínio específico, correspondendo, aliás, ao forte apelo das novas 

tecnologias e do seu potencial para uso em Educação, é talvez uma das 

principais características desse período e acaba por determinar o que é 

investigado neste domínio. Por outro lado, é interessante observar que são os 

professores quem mais procura a realização de cursos de mestrado, 

nomeadamente nesta área, muito embora nem sempre as suas motivações 

tenham a ver directamente com o estudo da integração das tecnologias no 

ensino, mas por razões ligadas ao desenvolvimento da sua carreira profissional. 
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Tendo crescido, em algumas universidades, a oferta de cursos de 

mestrado directamente relacionados com as tecnologias educativas, a tendência 

observada nos últimos quinze anos foi a de aumento significativo também ao 

nível da procura. Podendo constituir, em si mesmo, um bom indicador da 

quantidade da investigação realizada, esse facto pouco nos diz, no entanto, 

sobre o contributo directo da investigação realizada nas práticas educativas, 

nomeadamente em termos de esclarecimento sobre modos de utilização das 

tecnologias, sobre as suas implicações na organização dos contextos, sobre o 

impacto na aprendizagem, para apenas referimos alguns aspectos cruciais e 

sobre os quais não há informação sistemática.  

Não deixará de representar, de qualquer modo, um contributo importante, 

pelo menos ao nível dos professores que as realizaram, pela massa crítica 

emergente e pelo impacto que a sua acção possa vir a ter, num futuro próximo, 

por exemplo, no seio das escolas em que trabalham. Tal como tivemos 

oportunidade de questionar anteriormente, poderá ser um impacto de sinal 

positivo, pelo menos se esse capital for devidamente considerado e enquadrado 

em projectos de intervenção estruturados e convenientemente suportados, por 

exemplo, ao nível dos projectos educativos dessas mesmas escolas. 

A pouca investigação realizada fora do contexto académico e a ausência 

de estudos de avaliação sistemáticos sobre a introdução das tecnologias na 

Escola são duas características que também podemos associar ao segundo 

período considerado e que, em sintonia com a tendência internacional, nos 

fazem supor o fraco peso dos resultados dos estudos científicos nas práticas 

daqueles que, por razões diversificadas e sobretudo circunstanciais, tiveram 

oportunidade de utilizar, para fins educativos, as tecnologias num determinado 

momento disponíveis.  

Embora o suporte científico e metodológico à introdução das tecnologias 

em contexto educativo assuma, à primeira vista, uma importância vital, 

podendo esperar-se, como acontece noutras áreas do conhecimento, que a 
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investigação precedesse as práticas dos profissionais respectivos, nas 

tecnologias educativas parece acontecer o inverso. As tecnologias chegam às 

escolas, são utilizadas, geralmente por professores mais sensíveis à sua 

integração no processo de ensino e aprendizagem, e só muito tempo depois 

surge (quando surge) uma eventual reflexão sobre os seus eventuais benefícios 

para a aprendizagem. Uma reflexão dependendo, na maior parte das vezes, de 

factores circunstanciais (como é o caso da própria realização dos estudos para 

obtenção de grau de mestrado) e apenas esporadicamente enquadrada num 

qualquer projecto ou linha de investigação mais abrangente, visando 

equacionar novas formas de ensino e aprendizagem com tecnologias e 

proporcionar apoio concreto a diferentes tipos de usos e práticas dessas mesmas 

tecnologias.  

Um aspecto de capital importância, sobretudo no que às novas tecnologias 

diz respeito, não só pelos desafios que constituem (podem constituir) em 

termos de inovação das concepções e práticas de ensino e aprendizagem, mas 

também pela necessidade de acompanhar de forma rigorosa e sistemática a sua 

implementação, ou de avaliar o seu impacto e respectivas implicações aos mais 

diferentes níveis do quotidiano escolar. Podem-se criar novos espaços (espaços 

virtuais, simulações), podem-se inventar novos paradigmas, podem-se criar 

novos formalismos (as linguagens-objecto, por exemplo), pode-se mostrar e 

representar a informação com dispositivos que se desconheciam ainda há 

poucos anos, mas tudo isso não terá muito sentido se não for acompanhado 

pela investigação científica (Mendelsohn, 1998).  

Tentando dar relevo à investigação analisada, terminaremos recuperando 

algumas das linhas-força mais salientes e que, de alguma maneira, poderão 

constituir uma sistematização das principais tendências do que se investiga em 

Portugal neste domínio. 

À semelhança do que se passa a nível internacional nos últimos anos, é de 

realçar, em primeiro lugar, a deslocação do interesse pelo estudo de temas 
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relacionados com os audiovisuais, para o estudo de temas mais directamente 

relacionados com as “novas” tecnologias de informação e comunicação, isto é, 

as tecnologias digitais. Enquanto objecto de estudo em si mesmo (estudos com 

pendor tecnológico), mas também, ainda que com menor incidência, na sua 

relação directa com os actores, contextos e objectivos de aprendizagem (estudos 

de pendor pedagógico).  

É de salientar por outro lado, porquanto está directamente relacionada 

com o nosso objecto de estudo, a pouca atenção dedicada aos contextos de 

formação (formação inicial e formação contínua) e aos modos de preparação 

dos profissionais (professores, educadores, formadores) para a integração das 

tecnologias nas suas práticas. 

Ainda que as universidades possam ter linhas de investigação com 

temáticas e abordagens preferidas, e isso possa de alguma maneira influenciar o 

que é estudado ao nível das dissertações, é o contexto escolar e são as questões 

ou os problemas concretos do real que motivam os seus autores, na maioria 

professores, como se viu, e visando sobretudo analisar e compreender os 

fenómenos, situações ou contextos observados. Não é, pois, o propósito de 

intervenção a mobilizar em primeira instância o interesse destes professores 

investigadores, até porque, como facilmente se compreende, não seria muito 

fácil fazê-lo para além da sua esfera individual de acção.  

Emergindo também com algum significado, uma vez que representam um 

terço das dissertações analisadas, os estudos referentes à concepção e 

desenvolvimento de materiais assumem a segunda linha no que às finalidades 

da investigação diz respeito. 

Em termos de enquadramento teórico, diferentes sinais parecem apontar 

no sentido do que alguns designam de inflexão paradigmática em direcção à 

utilização de abordagens mais actuais e mais ajustadas às novas formas de 

equacionar a aprendizagem e ao que as políticas educativas têm vindo a 
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incorporar no currículo oficial, isto é, o aluno enquanto agente activo na 

construção das suas aprendizagens, aprendizagens que são socialmente 

construídas, etc. Inflexão ao nível das metodologias (inflexão metodológica), 

uma vez que parece ser evidente um claro afastamento dos métodos clássicos 

tradicionalmente preferidos (o método experimental, os estudos correlacionais, 

a comparação de meios…), como alguns autores já haviam referenciado, e que 

se torna transparente na tendência para a utilização de desenhos de 

investigação “não-experimentais”, na preferência por técnicas de recolha de 

dados “não-estatísticas” e na opção por dados de natureza qualitativa. 

Por último, pode falar-se de inflexão também em direcção a uma maior 

atenção, não às tecnologias enquanto tal, mas na sua relação directa com o 

próprio processo de aprender e ensinar, com o que isso implica em termos de 

abertura e mobilização de outros saberes, conferindo-lhe uma dimensão 

interdisciplinar e envolvendo áreas científicas de importância vital e 

tradicionalmente não consideradas, como por exemplo o Currículo, a Avaliação 

ou a própria Formação de Professores.  

2.7. EM SÍNTESE: À PROCURA DE UMA IDENTIDADE 

Em jeito de síntese, parece-nos poder concluir-se, em primeiro lugar e com 

base principalmente na breve resenha histórica que fizemos, que o que 

caracteriza o campo das tecnologias educativas é o seu desenvolvimento lento, 

pouco consistente e muito dependente da evolução que, paralelamente, ia 

ocorrendo noutras áreas científicas, algumas delas emergentes, mas todas em 

processo de afirmação científica, como é o caso concreto da Psicologia, pelo 

menos na primeira metade do Século XX. 

Pode falar-se, em segundo lugar, de uma dependência constante de forças 

externas, nomeadamente da indústria, interessada na venda dos produtos, mas 

também de necessidades e objectivos militares, e dos interesses estratégicos dos 

poderes instituídos onde, em última instância, residem as fontes de 
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financiamento sem as quais seria impossível qualquer tentativa de 

disseminação e generalização. 

Em terceiro lugar, parece legítimo concluir-se que o uso dos meios para 

fins educativos acaba por ser sobretudo determinado pelas potencialidades das 

máquinas que em cada momento vão aparecendo, máquinas desenvolvidas 

primariamente para outros mercados e nunca criadas por necessidades ou 

objectivos intrínsecos e originários no seio da própria escola. 

O peso determinante que assumem as práticas relativamente à 

investigação sobre o uso dos meios, precedendo-a na maior parte das vezes e 

condicionando-a, mesmo, em muitas situações, ao longo do tempo e 

independentemente das tecnologias usadas, é também uma evidência 

importante e que importa sublinhar. 

No que respeita à qualidade propriamente dita da investigação realizada, 

é reconhecida por muitos a fragilidade de muitos dos estudos conduzidos neste 

campo, prevalecendo, quase até aos nossos dias, uma colagem evidente aos 

desenhos tradicionalmente utilizados na investigação em educação em geral 

(tendo como base o paradigma positivista) o que, como alguns autores 

sugerem, poderá não ser a abordagem mais adequada, pelo menos quando o 

objectivo deixa de ser a comparação da eficácia dos diferentes tipos de 

estímulos ou meios utilizados para promover a aprendizagem. Segundo esses 

mesmos autores, aliás, um dos problemas reside precisamente na grande 

relevância atribuída à determinação da eficácia e comparação entre diferentes 

tipos de meios e os seus efeitos, baseando-se numa visão simplista dos mesmos 

e informando pouco sobre os efeitos específicos derivados de hipóteses de 

investigação assentes, de forma clara, numa determinada teoria sobre a 

aprendizagem.  

Em termos de incentivo à generalização dos computadores nas escolas 

para fins curriculares, que é, em última instância, o cenário em que o nosso 
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estudo se enquadra, a não conclusividade dos resultados da investigação acaba 

por ser, talvez, uma das principais questões a levar em consideração. Tal como 

tivemos oportunidade de referir, é nesse sentido que apontam múltiplos 

estudos realizados com preocupações de meta-análise da investigação realizada 

e que, globalmente, não vão além da constatação que, com novos meios, se 

pode ensinar tão eficazmente como se vinha fazendo sem eles. No caso das 

tecnologias mais recentes é, aliás, muito nítida a evidência de que os supostos 

efeitos na aprendizagem não se produzem por si mesmo, como consequência 

automática do contacto dos alunos com computadores, apontando para a 

necessidade de atenção particular ao modo como são integrados e, 

eventualmente, de novas perspectivas teóricas como base à exploração destes 

novos e poderosos meios no processo de ensino e de aprendizagem. 
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“A aprendizagem é o elemento-chave para a mudança” 

Seymour Papert 

 

3.1. OS IMPERATIVOS DE UMA SOCIEDADE EM MUDANÇA 

Dada a sua particular relevância para o estudo aqui apresentado, os 

factores ou condições que influenciam as mudanças em termos de uso das TIC 

em contexto educativo, serão objecto de reflexão neste capítulo. A ideia central é 

compreender, na sua extensão, o que condiciona o uso dos computadores pelos 

professores de forma a derivar linhas determinantes para a estruturação de 

programas de trabalho com os professores o que, conjugado com as sínteses dos 

outros dois capítulos teóricos, nos permitirá enquadrar, justificar e defender o 

modelo de formação que desenvolvemos no âmbito deste estudo e que 

apresentaremos com detalhe no capítulo 7. 

Como já tivemos oportunidade de referir anteriormente e agora 

reiteramos, o ponto de partida para o estudo que aqui apresentamos sobre os 

professores e a sua preparação neste domínio, tem de, obrigatoriamente, situar-

se, em primeira instância, no quadro de uma sociedade em mutação como 

aquela em que hoje vivemos e em que são claramente visíveis novas realidades 

tanto do ponto de vista tecnológico (Gustafson, 1995) como do ponto de vista 

económico e mesmo ao nível da organização e práticas sociais, seja nas 

empresas, seja na vida do dia-a-dia de todos nós (Cardoso, 2003; Cardoso et al., 

2005; Castells, 2001a, 2001b, 2002; Europeen Comission, 2000; Ilharco, 2002; 

Ranson, 1998).  

Uma sociedade claramente marcada por novos estilos e ritmos de vida e 

uma estrutura familiar, ela própria em mutação, mas também uma sociedade 

cada vez mais aberta ao outro, seja pela influência dos fluxos migratórios, seja 

pela denominada globalização, com o que isso implica em termos de mudanças, 
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por exemplo, ao nível da percepção e adopção de valores individuais e 

colectivos (Biddle, 1997; Biddle et al., 1997; Darling-Hammond & MacDonald, 

2000; Hargreaves, 1997; Marcelo, 2002; Marcelo & Estebaranz, 1999; Richardson 

& Placier, 2001).  

Uma sociedade mais envelhecida, mas em que as tecnologias passam a 

fazer parte integrante do quotidiano, especialmente das novas gerações. Uma 

sociedade em que impera a força dos media e das imagens, mas em que impera 

também uma redução da distância entre as pessoas à escala global. Uma 

sociedade em que surgem novas fontes de conhecimento e novas formas de 

aprender, mas em que o conhecimento deixa de ter a certeza e a perenidade a 

que estávamos habituados (Derrida, 1982; Foucault, 1988). Uma sociedade 

marcadamente pós-industrial, em que a economia passa a ter um papel 

determinante, as empresas se organizam de outra forma, com novos modelos 

de gestão e de produção, em que a flexibilidade passa a constituir um 

imperativo, as redes passam a ser uma das principais formas de organização do 

trabalho e a aprendizagem um valor fundamental independentemente do 

contexto considerado (Castells, 2002, 2007; Marcelo, 2002). 

Segundo Hargreaves (1998), as organizações com maiores probabilidades 

de prosperar num mundo pós-industrial e pós-moderno são precisamente as 

que conseguem caracterizar-se por valores como “flexibilidade, adaptabilidade, 

criatividade, sentido de oportunidade, colaboração, aperfeiçoamento contínuo, orientação 

positiva para a resolução de problemas e empenhamento na maximização da sua 

capacidade de aprender sobre os seus ambientes, bem como si próprias.” (p.71). 

Organizações que exigirão dos seus trabalhadores a disponibilidade para 

realizarem funções relativamente curtas e efémeras, para integrarem projectos e 

redes de colaboração, para aprenderem enquanto trabalham, em vez de 

esperarem, como no passado, papéis e atribuições relativamente estáveis, 

organizados com base na função ou departamento, regulados através de 
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supervisão hierárquica, aprendendo primeiro e aplicando depois (Gustafson, 

1995). 

Mudanças que, de uma maneira ou de outra, acabam por se reflectir 

também na instituição escolar, abalando-a ou, pelo menos, contribuindo para 

que se questionem os valores em que há séculos se enraíza e em torno dos quais 

se foi consolidando. Mudanças que, por si só, seriam já motivo bastante para 

que os professores, enquanto seus agentes privilegiados, fossem eles próprios 

não apenas objecto, mas também sujeitos, contribuindo activamente para 

cumprir novas funções da escola.  

Uma tarefa recorrentemente anunciada em múltiplas instâncias e 

documentos, como é o caso de um dos documentos emblemáticos da União 

Europeia, “Ensinar e Aprender numa Sociedade de Aprendizagem”, publicado 

em 1996, em que se defende que a escola deveria:  

“desenvolver um conhecimento base que permita às pessoas dar significado às 

coisas, compreender e formular juízos, desenvolver a capacidade de analisar como 

funcionam as coisas: observação, senso-comum, curiosidade, interesse pelo mundo físico 

e social, inventar. Aprender a cooperar deve ser também uma habilidade a adquirir na 

escola posto que as empresas modernas estão organizadas em círculos de qualidade que 

introduzem a planificação entre trabalhadores, destacando a sua autonomia. Um 
conhecimento que permita aos cidadãos dominar os idiomas que facilitem uma maior 

mobilidade laboral e também cultural." (European Commission, 1996). 

Para Patterson (1993: 7, citado por Day, 2001), as escolas do futuro terão 

uma configuração influenciada por um conjunto de valores que caracteriza já 

hoje a cultura das organizações que melhor conseguiram reagir às mudanças 

verificadas na sociedade: i) Abertura à participação. Valorização dos 

empregados que participam activamente em qualquer discussão ou decisão que 

os afecte; ii) Abertura à diversidade. Valorização da diversidade de 

perspectivas como forma de chegar a um entendimento mais profundo da 

organização e uma base de conhecimento enriquecida para a tomada de 
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decisões; iii) Abertura ao conflito. Valorização dos empregados que resolvem 

conflitos de uma forma saudável e que conduzem a soluções mais válidas para 

problemas complexos; iv) Abertura à reflexão. Valorização dos empregados que 

reflectem sobre o seu pensamento e o dos outros como forma de atingir 

decisões, do ponto de vista organizacional, mais eficazes; v) Abertura aos erros. 

Valorização do erro e dos empregados que reconhecem os erros e que 

aprendem com eles. 

Uma vez que os conhecimentos actualmente proporcionados pela Escola 

passam a estar em causa, pelo menos ao nível da sua adequação e relevância 

para toda a vida, parece tornar-se necessário apostar mais na aquisição de 

competências transversais, do que na memorização e acumulação de factos e 

conceitos muitas vezes obsoletos a que Salomon (2002) apelida de conhecimento 

inerte e que acaba por significar muito pouco face às exigências da sociedade 

dos nossos dias. Por outro lado e uma vez que a ideia de um emprego seguro, 

um emprego para toda a vida, é algo que hoje também já não faz o mesmo 

sentido que há uns anos atrás, é necessário que a preparação dos jovens lhes 

permita saber lidar também com a mudança (Dettori et al., 2002). Jovens que, 

mesmo antes de entrarem para o mundo do trabalho, vivem já numa sociedade 

bastante rica em solicitações a que a Escola dificilmente consegue ser 

alternativa. Uma escola que, pelo contrário, insiste em oferecer o mesmo tipo de 

conteúdos e permanece agarrada aos métodos que utiliza, o que, em si mesmo, 

pode constituir um grande desafio para todos os agentes educativos e não 

apenas para os professores.  

Ao nível dos professores, “uma sociedade de aprendizagem" (Day, 2001: 295) 

implica o investimento em diferentes características e competências a que no 

próximo capítulo dedicaremos mais atenção, mas que importa desde já salientar 

aqui. Destacamos nomeadamente as competências do professor que, para 

Drucker (1993, referido por Day, 2001), estão mais directamente relacionadas 

com o objectivo de proporcionar aos alunos uma base de valores e de práticas 
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que tornem realmente possível a aprendizagem ao longo da vida, promovendo 

o gosto por aprender e a capacidade de o fazer de forma autónoma, investindo 

na exploração e no desenvolvimento das potencialidades dos alunos, criando 

condições para que cada um, individualmente, atinja os melhores resultados, 

dispondo-se a mobilizar o esforço necessário para tal. Ou seja, um professor que 

para além do seu papel tradicional de proporcionar o conhecimento necessário 

para que os alunos tenham sucesso nos exames, seja capaz de os preparar ainda 

para os desafios de um mundo cada vez mais competitivo e exigente. Um 

professor que seja sobretudo capaz de dar um sentido de responsabilidade à 

sua actividade profissional, apoiada também em valores e competências que 

vão muito para além das destrezas técnicas de ensino. Um professor 

especializado e competente em processos de aprendizagem, mas também um 

professor aberto aos outros, que é capaz de compreender e reforçar a 

componente humana e social do próprio processo de ensino e aprendizagem, 

disponível para estabelecer parcerias na aprendizagem com os alunos (com o 

que isso significa em termos de mudança de papéis), trabalhar de forma 

colaborativa com os seus colegas. Um professor que está consciente da 

importância que tem ele próprio assumir o seu desenvolvimento profissional, 

de estar disponível para o fazer, de ter consciência da importância de pensar e 

reflectir sobre a sua própria prática (Day, 2001).  

3.2. A EVIDÊNCIA DE BAIXOS ÍNDICES DE USO DAS TIC NA ESCOLA 

A constatação de que o panorama da utilização do potencial dos 

computadores em situações de ensino e aprendizagem continua a não 

corresponder às expectativas e promessas de mudanças substanciais da escola e 

do que nela os alunos são chamados a fazer (Bernard et al., 2004; Cuban, 2001; 

Papert, 2000, 2005b; Papert & Caperton, 1999; Salomon, 2002) reflecte-se, por 

exemplo, no modo como os computadores são introduzidos nas actividades 

curriculares e nas oportunidades para que esses mesmos alunos possam 

aprender coisas novas e de forma diferente do que tradicionalmente se espera e 
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exige (Cuban, 1993; Jonassen, 2000; Papert, 1997, 2000, 2005b). Não só o número 

de computadores está ainda muito longe do que seria de esperar (apesar dos 

investimentos financeiros, a visão de todas as salas de aulas devidamente 

equipadas continua a não passar de uma miragem), como não são muitas as 

evidências de que grande parte do uso que lhes é dado melhore 

significativamente a aprendizagem (Papanastasiou et al., 2003; Ravitz et al., 

2002; Wenglinsky, 1998; Bernard et al., 2003; Clark, 1983, 1994; Joy & Garcia, 

2000; Oppenheimer, 1997; Russel 1999; Turkle, 1996; Vrasidas & Glass, 2005a), 

mesmo em países mais ricos e, portanto, mais bem apetrechados do ponto de 

vista tecnológico (BECTA, 2006; Empirica, 2006; Franssila & Pehkonen, 2005; 

OCDE, 2005; Pelgrum & Law, 2004; Wallin, 2005) e com mais experiência e 

trabalho desenvolvido neste campo.  

O caso da Finlândia é, a esse respeito, paradigmático, até porque costuma 

ser dado como exemplo de uma das sociedades mais desenvolvidas (Castells, 

2001b, 2002), em muito devido ao seu elevado grau de desenvolvimento 

tecnológico, à importância atribuída às tecnologias em geral e ao papel 

determinante que as TIC assumem no desenvolvimento do próprio sistema 

educativo. Paradoxalmente, no entanto, como alguns estudos recentes sugerem, 

apesar de ser o país como maior índice de desenvolvimento económico, social e 

tecnológico, de ter as melhores condições técnicas ao nível das infra-estruturas e 

de equipamento na Educação, os alunos não apresentam índices de utilização 

das TIC melhores do que em países mais pobres (OCDE, 2005) e os professores 

ainda estão muito longe de incluírem os computadores nas suas rotinas de 

trabalho diárias, em classe, e fazerem uso das suas potencialidades ao serviço 

da aprendizagem, apesar de terem sido sujeitos a uma preparação sistemática e 

prolongada, quer do ponto de vista tecnológico, quer também do ponto de vista 

pedagógico (Franssila et al., 2005). 

De facto, apesar de muito se ter ensaiado e publicado nos últimos anos, no 

domínio da utilização educativa dos computadores, e de se esperar que o poder 
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das tecnologias digitais e em rede pudesse constituir uma fonte de mudanças 

substantivas e substanciais no próprio conceito de escola, a realidade parece ser 

outra, apesar da retórica e de vastos enunciados sobre mudança e sobre as 

mudanças desejadas. Tal como defendem os mais críticos, no caso da escola, ao 

contrário de todos os outros sectores da sociedade, o desenvolvimento 

tecnológico é como se de uma ameaça se tratasse (Cuban, 1993; Turkle, 1996): 

por um lado é imensa a quantidade de coisas novas que se podem fazer, por 

outro lado, o que pode ser feito de mais significativo está diametralmente em 

oposição com o que continua a ser feito na generalidade dos casos. 

O que, globalmente e em síntese, parece acontecer é que, mesmo que bem 

intencionados, os movimentos internos no sentido da integração das 

tecnologias na escola, acabam por ser bastante limitados, quer em termos de 

rationale (porquê e para quê se usam os computadores?), quer no que diz 

respeito ao alcance das metas projectadas, em regra determinadas por 

objectivos imediatos (fortemente marcadas pelos indicadores relacionados 

apenas com equipamentos e apetrechamento das escolas) e poucas vezes 

inseridos em planos integrados de desenvolvimento mais amplos. Movimentos 

limitados também ao nível da melhoria das práticas dos professores e por uma 

certa insistência em argumentos de carácter vocacional (o domínio dos 

computadores apenas como conhecimento necessário no mundo do trabalho), 

levando os alunos a aprenderem as tecnologias principalmente enquanto 

objecto de estudo (aprender “sobre” tecnologias)1 e, talvez, como resultado das 

pressões exercidas fora da própria escola. 

 

                                                 
1 É disso exemplo significativo, no nosso país, a decisão de criar uma disciplina de 

Tecnologias de Informação e Comunicação. Uma disciplina criada, aliás, e um pouco 
estranhamente, apenas no final da escolaridade obrigatória (9º ano de escolaridade) e que, 
talvez pelo reconhecimento dessa estranheza, passará para o 7º ano de escolaridade já no ano 
lectivo de 2007-2008, segundo despacho recente. 
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3.2.1. DIFERENÇA ENTRE INVESTIMENTOS E RESULTADOS 

Com o crescimento do número de computadores nas escolas verificado 

nos últimos anos, nomeadamente na última década, e pelo que isso significou 

em termos de investimento público, são vários os estudos de grande escala que 

têm vindo a realizar-se, nomeadamente nos países mais ricos, com vista a 

avaliar o sucesso dos esforços financeiros disponibilizados. É o caso dos EUA e 

do Reino Unido, por exemplo, onde as tecnologias passaram a ser, 

expressamente, um pilar fundamental para o desenvolvimento da sociedade 

(Great Britain Department for Employment, 1997; U.S. Department of 

Education, 1996) e que, por isso mesmo, não podem deixar de ser tomados 

como referência na análise.  

Curiosamente, ou talvez não, o que em geral a maior parte desse tipo de 

estudos mostra é que, apesar do aumento de computadores disponíveis e de 

melhores infra-estruturas, as tecnologias não são usadas como seria de esperar, 

ou pelo menos não são usadas tirando partido de todo o seu potencial para a 

aprendizagem propriamente dita (Anderson, 2006; Balanksat et al., 2006; 

BECTA, 2006; Empirica, 2006; Europeen Comission, 2006; Kennisnet ICT, 2006; 

MESO, 1998; Noble, 1997; Pederson et al., 2006; Pelgrum, 2001; Selwyn, 1999; 

Twining, 2002). Ou seja, que o impacto no ensino e na aprendizagem não tem 

tido resultados equivalentes ao substancial investimento efectuado e, pelo 

menos à primeira vista, à criação de condições favoráveis à introdução das TIC 

na Educação.  

Para muitos investigadores existe, aliás, uma clara diferença (“reality-

rhetoric gap”) entre o que se apregoa para as TIC e o seu impacto efectivo na 

educação (Barton, 2001; Bonnett, 1997; Chalkey and Nicholas, 1997; Cuban, 

2001; Lemke and Coughlin, 1998; McFarlane  et al., 2000; Miller and Olson, 1999; 

Mumtaz, 2000;  Somekh et al., 2001; Warschauer, 2001, citados por Twining, 

2002), apesar de continuar a haver a convicção de que as tecnologias têm um 

forte potencial para o ensino e a aprendizagem (Kent and McNergney 1999; 
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McFarlane et al. 2000; BECTA 2001b; DfES 2002; Resnick 2002, citados por  

Twining, 2002).  

3.2.2. USOS POUCO EXIGENTES DO PONTO DE VISTA COGNITIVO  

Os mesmos estudos atrás referidos mostram, por outro lado, que, mesmo 

quando se verifica incremento dos níveis de utilização das tecnologias pelos 

professores, em sala de aula, muita dessa utilização fica-se por tarefas pouco 

exigentes do ponto de vista cognitivo (Becker, 2001; Ertmer, 2005; Smolin et al., 

2005). Por exemplo, num estudo incidindo sobre 90 mil professores do estado 

do Michigan (EUA), a quem tinham sido expressamente distribuídos 

computadores portáteis, verifica-se que apenas uma pequena percentagem de 

professores (cerca de 1 para 9) afirma sentir-se à vontade para usar as 

tecnologias na sala de aula de maneira a melhorar as condições didácticas em 

que normalmente a aprendizagem ocorre (Newman, 2002).  

São também similares os resultados que se obtiveram num dos estudos de 

âmbito europeu em que participámos recentemente e em que essa evidência 

esteve muito saliente ao longo do processo de recolha e análise dos dados. 

Mesmo quando os professores dizem utilizar, em sala de aula, as tecnologias 

digitais que têm disponíveis, o que em concreto propõem aos alunos não 

parecer ser, do ponto de vista pedagógico, muito consistente com os princípios 

construtivistas explícitos nos currículos da maioria dos países envolvidos 

(países do sul da Europa e Holanda) (Costa & Peralta, 2006), afastando-se 

mesmo do que poderia ser considerado o estado da arte no que se refere a 

propostas mais arrojadas sobre contextos de ensino e de aprendizagem com 

tecnologias (Cognition and Technology Group at Vanderbilt., 1990, 1997, 1998; 

Erickson et al., 2005; Figueiredo & Afonso, 2006; Gunawardena, et al., 2004; 

Gunawardena, et al., 2006; Hughes et al., 2007; Jonassen, 1996, 2000; Moursund, 

2003; Phillips, 2006; Pletka, 2007; Salomon, 2000; Seitzinger, 2006). 
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Também o estudo desenvolvido no Reino Unido por Twining (2002) 

aponta nesse sentido, uma vez que, como conclui, mesmo nos casos em que os 

professores utilizam as tecnologias em contexto curricular, continua a ser ainda, 

muitas vezes, apenas para aprendizagem das próprias ferramentas e não como 

forma de potenciar a aprendizagem feitas nas disciplinas que leccionam 

(Somekh, 2000). Twining refere, aliás, que nas escolas inglesas, continua a ser 

insatisfatório o nível competências básicas de trabalho com as tecnologias para 

um largo número de alunos (OFSTED, 2002a, 2002b, 2002c). 

Alguns autores fazem depender o fraco nível de exigência cognitiva no 

uso das tecnologias da associação aos modelos e práticas de ensino tradicionais 

dos professores, maioritariamente centradas sobre si próprios, enquanto níveis 

mais elevados de exigência estão mais directamente associados a práticas de 

ensino e aprendizagem activas e centradas nos alunos (Becker & Riel, 2000; 

Becker, 2000; Riel et al., 2005). 

A predominância verificada de um uso das tecnologias com fraco grau de 

exigência dever-se-ia, aliás, ao facto de actividades menos exigentes serem 

necessárias antes de se poderem atingir níveis mais elevados. Uma questão que 

nos remete para os modelos (de carácter mais desenvolvimentista) de 

integração das tecnologias na escola, propostos pelos investigadores das Apple 

Classrooms of Tomorrow (Dwyer et al., 1990) e que, no essencial, apontam para a 

necessidade de tempo de maturação e de acumulação de saberes e experiência 

(propõem cerca de 5 ou 6 anos) para que um determinado professor esteja em 

condições de usar a tecnologia numa perspectiva construtivista e em 

consonância com as orientações curriculares introduzidas, de forma mais ou 

menos generalizada, pelos movimentos recentes de reforma educativa. 

3.2.3. DESADEQUAÇÃO DO TIPO DE AVALIAÇÃO UTILIZADO 

Para outro conjunto de investigadores a questão dos fracos resultados 

observados, em geral, na aprendizagem, deve-se ao facto das tecnologias 
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proporcionarem o desenvolvimento de um conjunto de resultados (“outcomes”) 

que a avaliação tradicionalmente utilizada não mede (Jones et al., 1994; Taylor et 

al., 1995; Kent et al., 1999; Dede, 2000; DiSessa, 2000; Heppell, 2000; McFarlane et 

al., 2000; ICTRN, 2001; Trilling et al., 2001, Twinning, 2002; Salomon, 2005). A 

ideia central dos defensores desta perspectiva é a de que, tal como tivemos 

oportunidade de discutir no capítulo anterior, quando se utilizam as 

tecnologias para promoção da aprendizagem, não faz sentido avaliar apenas os 

resultados alcançados (McFarlane, 1997). É importante avaliar também os 

modos de trabalho e processos utilizados, uma vez que o uso das tecnologias 

envolve e enfatiza algumas dimensões, como por exemplo a colaboração, que 

passa a ser relevante tomar em consideração, mas que normalmente não 

constituem objecto de avaliação e não são, portanto, medidas pela avaliação 

tradicional. Por detrás desta perspectiva está a constatação de que a avaliação 

tradicional avalia principalmente a capacidade dos alunos para memorizarem a 

informação, enquanto o uso efectivo das TIC pressupõe a aprendizagem e o 

domínio de competências que não são contempladas nas provas normalmente 

utilizadas.  

Para alguns autores, a diferença entre os investimentos e os resultados 

obtidos existe exactamente porque as práticas de avaliação habitualmente 

usadas nas escolas não conseguem medir o tipo de aprendizagem que, 

supostamente, o uso efectivo das tecnologias (ou pelo menos um certo uso das 

tecnologias) implica. É o que se passa, por exemplo, com as competências de 

colaboração que não são normalmente medidas pelos dispositivos tradicionais 

de avaliação (Venezky, 2001) e que levam muitos autores a reconhecerem o 

problema e sublinharem a necessidade de se desenvolverem modos de 

avaliação mais adequados ao potencial pedagógico que as tecnologias digitais 

vieram trazer e à medida do seu impacto efectivo na aprendizagem (Kaiser, 

1974; Lemke et al., 1998; Lewin et al., 2000; McFarlane et al., 2000; Barton, 2001; 

ICTRN, 2001, citados por Twining, 2002). 



 

106 

3.3. UMA PRIMEIRA APROXIMAÇÃO ÀS JUSTIFICAÇÕES  

Porque à Escola se atribui uma importância decisiva na preparação dos 

cidadãos, parece oportuno perguntar até que ponto tem ela cumprido o seu 

papel de formar os jovens para uma utilização efectiva, responsável e produtiva 

das tecnologias hoje disponíveis. Será apenas uma questão de introduzir mais 

computadores na escola? Será uma questão de vontade política e de clarificação 

das opções sobre o papel que os computadores podem desempenhar na 

aprendizagem? Será sobretudo uma questão de gerações, como defendem 

alguns?  

Foi o aprofundamento destas e doutras questões que serviu de mote à 

reflexão a seguir apresentada com o intuito de ajudar na construção de uma 

visão mais ampla das razões que justificam o cenário em que as nossas escolas 

se encontram no que se refere ao uso das tecnologias para fins educativos, pelo 

menos ao nível da Europa em que estamos integrados. Começaremos por fazer 

um apanhado dos principais eixos em que a análise pode situar-se, para depois 

aprofundarmos alguns dos aspectos que possam estar mais directamente 

ligados aos contextos e cenários em que a formação de professores 

normalmente se estrutura e concretiza. 

3.3.1. O PODER ECONÓMICO E FINANCEIRO  

Para muitos a generalização do uso das tecnologias na escola é 

essencialmente uma questão de capacidade económica e de recursos 

financeiros. Segundo esta perspectiva a questão principal é a de que as 

tecnologias são muito dispendiosas não só em termos de investimento inicial 

(instalação de infra-estruturas, aquisição de computadores e periféricos, 

aquisição de software, etc.), como do investimento resultante da rápida 

desactualização, por sua vez em estreita dependência, quer da velocidade de 

desenvolvimento tecnológico, quer das estratégias empresariais de 

comercialização e implantação dos produtos no mercado. Além disso, é 
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necessário não esquecer os avultados investimentos que a introdução das 

tecnologias requer, por exemplo em termos de investigação e outro tipo de 

custos mais directamente relacionados com o funcionamento e manutenção dos 

sistemas, com a formação de pessoal, com despesas de telecomunicações, etc. 

O que esta perspectiva significa, em suma, é que não havendo recursos 

financeiros suficientes para equipar as escolas de acordo com padrões 

desejáveis e para apoiar de uma forma sustentada o processo, são inevitáveis as 

diferenças de apetrechamento e consequente desigualdade em termos de 

oportunidades de acesso à informação e ao conhecimento que elas 

proporcionam. Não explica, no entanto, que os mesmos problemas, a que 

alguns chamam de “info-exclusão”, estejam igualmente presentes em países mais 

ricos, como é o caso dos Estados Unidos da América, Japão ou Reino Unido, ou 

em casos pontuais de escolas excepcionalmente bem equipadas e em que se 

continua a ensinar como se ensinava e a aprender como se aprendia. Não será 

portanto apenas uma questão de recursos financeiros, muito embora não se 

possam ignorar as desigualdades estruturais e funcionais que daí obviamente 

decorrem, a que teremos oportunidade de voltar mais adiante. 

3.3.2. O RITMO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

Para além do que se disse a propósito dos argumentos centrados no custo 

das tecnologias, o objectivo de generalização do uso é para outros uma questão 

de carácter essencialmente tecnológico, associada, em larga medida, ao estado 

de desenvolvimento atingido num determinado momento e ao ritmo com que 

esse desenvolvimento se tem processado, pelo menos nos últimos anos. De 

facto, para além de uma evidente dependência do grau de desenvolvimento 

tecnológico verificado a cada momento, é conhecida a inexorável rapidez com 

que os equipamentos informáticos ficam obsoletos, com as consequências 

nefastas para uma Escola que em regra não está bem equipada e dificilmente 

pôde dispor do tempo de experimentação e maturação de cada nova tecnologia 

disponível. No entanto, talvez mais do que possuir o “último grito” tecnológico 
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e as tecnologias mais avançadas, a questão principal será a de saber como tirar 

partido e rentabilizar as tecnologias disponíveis, mesmo que “ultrapassadas”, 

pelo menos segundo os critérios e padrões comerciais das empresas que, numa 

lógica de lucro, induzem necessidades, muitas vezes inexistentes, de aquisição 

de novos equipamentos e de novos programas (Papert, 1997).  

De sinal contrário ao que se pode inferir do ponto anterior sobre um 

deficiente e inadequado, mas também, muitas vezes anacrónico, uso das 

tecnologias, referem-se os mais diversos exemplos bem sucedidos de uso de 

tecnologias menos actualizadas e até ultrapassadas. Exemplos de sucesso e de 

“boas-práticas” continuam a acontecer nas nossas escolas e talvez aí resida uma 

das “pistas”, se não directamente para a resolução do problema, pelo menos 

para o estudo e desenvolvimento de investigação nesta área. 

Como aconteceu com outras tecnologias no passado, como se viu no 

capítulo anterior, o cenário mais comum é o de se verificar um momento inicial 

de grande adesão e excitação sobre o potencial de cada nova tecnologia, para 

depois se ver que o entusiasmo vai definhando até que por vezes desaparece, 

não resultando daí conclusões efectivas sobre se há de facto ganhos em termos 

de resultados de aprendizagem e, muito menos, em termos de uma utilização 

que se diferencie na forma e nos objectivos do que já se fazia com os meios 

tradicionalmente utilizados.  

Para além das questões referentes ao cuidado com que se procede à 

avaliação de muitas experiências pedagógicas que, como é sabido, nem sempre 

existe ou não é feita com o rigor exigido, parece haver, nesta perspectiva, 

sobretudo um enfoque nas capacidades técnicas inerentes à nova tecnologia, 

nos seus atributos e no que ela consegue fazer, e não nas suas potencialidades 

pedagógicas e didácticas, ou seja, o que com ela alunos e professores podem 

realizar, o que com ela se pode aprender e como.  
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A questão essencial não residirá, pois, nos atributos que fazem de uma 

determinada tecnologia uma nova tecnologia, mas a de nos interrogarmos sobre 

quais as mais-valias que ela traz para o processo de aprendizagem, ou seja, 

como poderão os professores ensinar melhor e os alunos aprender de modo 

mais eficiente. 

3.3.3. AS MEDIDAS DE POLÍTICA EDUCATIVA 

Para outros ainda, a integração das tecnologias na escola é essencialmente 

uma questão política uma vez que, mesmo que seja determinante a vontade dos 

decisores e seja a esse nível normalmente reconhecida a importância das TIC na 

sociedade e na escola dos nossos dias, nem sempre o discurso oficial se faz 

corresponder às medidas que, em termos práticos, tornariam possível a 

apropriação pelos professores e a sua rentabilização pelas escolas. 

A análise das discrepâncias entre os enunciados políticos e os recursos 

efectivamente disponibilizados numa determinada situação concreta poderão 

ser, também neste domínio, uma fonte de informação interessante e que 

importa considerar na reflexão sobre a problemática do acesso às TIC na escola. 

Sendo visível em programas de governo e noutros textos políticos de diferentes 

países a preocupação com a integração das TIC em contexto escolar, resume-se 

no entanto essa questão, em grande parte das vezes, a medidas relacionadas 

com o mero equipamento e apetrechamento das escolas.   

De acordo com Cuban (1986) a tecnologia nunca foi, aliás, uma força 

central para a inovação e reforma da escola, chegando mesmo a defender que 

“If there is any pattern at all in the movements to reform schools that have swept across 

the nation since the middle of the nineteenth century, it is that none were dependent on 

instructional technologies beyond teacher, blackboard, textbook and pen and paper.” 

(p.149). Uma observação mais atenta revela que o discurso oficial, geralmente 

com preocupações de natureza macro, se apoia em argumentos relacionados 

com a modernização e com o aumento da produtividade, funcionando as TIC 
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como indutoras de coesão social, ou seja, de igualdade de condições e de 

qualidade de vida para os cidadãos.  

O mesmo parece não acontecer, no entanto, no que se refere à Escola, não 

só em termos de eficácia e êxito na criação de novas dinâmicas de 

funcionamento e de mudança, como, em última instância, em termos de 

igualdade de oportunidades. A comparação entre modelos de implantação e 

disseminação das tecnologias de tipo “top-down” e “bottom-up” poderá ser aliás 

bastante esclarecedora sobre o real impacte de cada uma das abordagens 

(pontos fortes e fracos, implicações, etc.). A título de exemplo, um recente 

estudo sobre o grau de desenvolvimento dos diferentes países da União 

Europeia, faz depender exactamente desse factor a diferença de nível de 

desenvolvimento existente entre os chamados países do Norte (Suécia, 

Dinamarca, Finlândia, Reino Unido) e os países do sul (Portugal, Espanha, 

Grécia), com vantagem óbvia para os primeiros, cujas políticas de disseminação 

das tecnologias seguem o modelo “bottom-up” (Relatório MESO, 1998). 

Num relatório recente da OCDE (2006), é claramente assumido que, para 

exercerem o seu poder de mudança, as tecnologias terão de ser integradas e 

acompanhadas de outras mudanças, mais amplas e que, pelo menos numa 

primeira análise, nos parecem depender das decisões tomadas ao nível das 

políticas educativas. “Change will only be possible when improvements in the 

capacity to use computers are combined effectively with other forms of educational 

innovation.” (OCDE, 2006). 

3.3.4. AS QUESTÕES SOCIOCULTURAIS E PSICOLÓGICAS 

Razões de natureza sociocultural e psicológica são também muitas vezes 

utilizadas como argumento para justificar o atraso que se verifica na Escola, em 

termos de utilização efectiva das TIC. Para além de factores de cariz 

eminentemente cultural, como a resistência à mudança e a inércia própria da 

instituição escolar, aliás abundantemente estudados e normalmente referidos 
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como justificação para “atrasos” de outra índole, este tipo de justificações 

desloca para os diferentes agentes educativos em particular a responsabilidade 

do actual estado de coisas nomeadamente em termos da sua incapacidade de 

inovação e mudança.  

Enquanto os três primeiros grupos de razões apresentados se situam 

sobretudo fora da escola, os defensores desta perspectiva parecem encontrar no 

interior da própria instituição escolar os motivos para as discrepâncias 

relativamente à sociedade. Discrepâncias que, em sua opinião, em vez de 

diminuírem, se vão avolumando e perpetuando. 

As atitudes dos professores, nomeadamente de indiferença, resistência ou 

até rejeição a estes novos meios e ferramentas de trabalho, são um exemplo dos 

argumentos que costumam ser avançados externamente para justificar o 

fracasso que a própria investigação, aliás, ainda que de forma pouco expressiva 

ou pelo menos inconsequente, se tem encarregado de vir realçando. O receio 

dos professores de poderem vir a ser integralmente substituídos pela máquina 

era o exemplo clássico das razões apontadas, pelo menos durante os primeiros 

anos de expansão do computador em território tradicionalmente dominado 

pelo professor. Embora não se saiba ao certo até que ponto esse receio terá 

desaparecido, ante a evidência de que o computador por si só não garante 

qualquer tipo de aprendizagem, o que segundo diferentes estudos parece ser 

incontestável, é a reduzidíssima percentagem de professores que dele fazem 

uso, não apenas como ferramenta de trabalho pessoal, mas sobretudo como 

meio ou ferramenta de aprendizagem dos seus alunos.  

A esse receio é frequente juntar também um outro receio do professor 

relativamente à utilização das tecnologias – o de ser ultrapassado pelos 

próprios alunos. Seria essa a razão principal para não utilizar ferramentas que 

não conhece bem ou que, mesmo conhecendo, o colocariam em risco, pois 

rapidamente poderia ser ultrapassado pelos alunos, quer em termos de 

competências de utilização, quer mesmo em termos das aprendizagens 
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propriamente ditas com essas novas ferramentas. É, aliás, uma situação que se 

verifica em muitos casos que conhecemos, de que ouvimos falar ou de que a 

própria investigação dá conta, como veremos mais à frente. 

Receios e inseguranças a que se poderá acrescentar uma fonte de 

preocupação mais recente, essa sim bastante real e de que alguns professores 

têm vindo a tomar consciência. A preocupação que alguns professores já 

sentem de poderem vir a ser substituídos efectivamente, não por máquinas 

como no primeiro caso, mas por outros professores, mais bem preparados, sem 

complexos sobre a utilização destas novas ferramentas e com competências 

específicas para delas tirar partido, colocando-as sobretudo ao serviço do que é 

fundamental – a aprendizagem.  

Embora seja extremamente importante levar em linha de conta a questão 

das atitudes dos professores e de outros agentes educativos, facilmente 

aceitaremos que é um aspecto que também não esgota as respostas ao problema 

e que outros factores terão de ser encontrados para compreender o atraso da 

Escola e a desigualdade de oportunidades que tais situações potencialmente 

acarretam. 

3.4. O QUE DIZ EM GERAL A INVESTIGAÇÃO NESTA ÁREA? 

Uma vez que são muitas e diversificadas as razões aduzidas para a 

explicação dos baixos índices de utilização dos computadores na escola, parece-

nos importante fazer um primeiro percurso exploratório sobre a investigação e 

a reflexão neste domínio, de forma a podermos vir a organizar posteriormente o 

conjunto de factores identificados e desenhar uma matriz que nos permita, 

depois, aprofundar os que possam estar mais directamente ligados com os 

professores enquanto indivíduos e profissionais e com os sistemas e contextos 

de formação e desenvolvimento profissional. Que factores específicos são 

apresentados e discutidos na literatura e que configuração apresentam? Como 

interagem e influenciam, em concreto, a adopção e o grau de uso das 
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tecnologias em educação? Com base em que dimensões é construído esse 

conhecimento? 

Segundo Brickner (1995) são, de facto, numerosas as razões para a 

resistência ao uso das tecnologias em contexto educativo por parte dos 

professores. Nuns casos receiam o que isso trará de novo e as alterações que 

será necessário fazer nos modos como trabalham, noutros casos receiam não 

poder dispor das condições necessárias para implementar as mudanças 

pretendidas, ou pura e simplesmente não desejam participar nessa mudança. 

Com base nos dados de uma investigação realizada nos EUA, o autor distingue 

dois tipos de obstáculos à mudança, que designa de primeira ordem e de 

segunda ordem, em função do seu locus (interno ou externo ao indivíduo) 

(Brickner, 1995). 

Os obstáculos que classifica de primeira ordem, são tipicamente de 

natureza extrínseca, porque são externas ao professor ou requerem uma 

determinada intervenção “tecnológica” para que a mudança possa ocorrer, 

como por exemplo, a falta de computadores ou a dificuldade de acesso a 

programas específicos. Inclui nesta primeira categoria o acesso ao hardware, o 

acesso ao software, o tempo necessário para a planificação, o apoio técnico e o 

apoio administrativo. Os obstáculos de segunda ordem, são “internos” ao 

professor e podem manifestar-se de formas diferenciadas. O receio dos 

computadores, ou o sentimento de insegurança que manifestam na sua 

presença são disso exemplo, mas o que Brikner (1995) sublinha é precisamente o 

facto de muitas vezes os obstáculos de primeira ordem esconderem os de 

segunda ordem. Inclui nestes, não apenas as teorias dos professores (teorias 

implícitas, crenças) sobre a tecnologia, mas também as suas concepções sobre o 

ensino, o próprio contexto organizacional da escola, a falta de consistência dos 

modelos de ensino, a falta de vontade para mudar. 

Mais difícil de superar do que a falta de equipamento (computadores e 

programas), que constituiu, pelo menos até há bem pouco tempo, um dos 
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motivos mais alegados pelos professores, o limitado uso das tecnologias é 

justificado por muitos pelas dificuldades inerentes à realidade cultural das 

próprias escolas, por um lado, e pelas variáveis directamente relacionadas com 

os próprios professores (conhecimentos, competências, atitudes, crenças) 

(Becker, 2000; Cuban, 1993). 

3.4.1. FACTORES PESSOAIS / CONSTRUÇÃO SOCIAL 

3.4.1.1. A IMPORTÂNCIA DO SIGNIFICADO ATRIBUÍDO AOS FENÓMENOS 

Alguns autores realçam a influência que as nossas concepções sobre o que 

nos rodeia têm sobre o modo como somos capazes de interpretar e aceitar 

outras ideias. Como sublinha Alarcão (2006) “a investigação não se cansa de 

afirmar a importância do significado que os professores (e não só estes) atribuem aos 

acontecimentos.”(p.2). Referindo-se à revisão da literatura que, sobre esta 

matéria, foi realizada por Van der Berg (2002), a autora conclui que “os 

significados que os professores atribuem aos fenómenos são altamente pessoais, 

existenciais, resistentes à persuasão, avaliativos e que são eles que determinam a dose de 

energia que de decidem a investir no seu trabalho”(Alarcão, 2006: 2). Ou seja, a eles 

se devem em larga medida ao modo como reagimos aos fenómenos e objectos 

que nos rodeiam, com as consequências daí resultantes quando se trata, por 

exemplo, de alterar os nossos comportamentos face a novos objectos ou 

situações. 

Como defende Papert (2005b), num artigo recente, a questão da mudança 

está directamente relacionada com o modo como olhamos as coisas, ainda que a 

sugestão que faz não aponte exactamente no mesmo sentido. Segundo o autor, 

não poderá haver mudanças substantivas “if the way we think of change is limited 

by imagining things very much like the ones we know (even if ‘better’), or by confining 

ourselves to doing what we know how to implement, then we deprive ourselves of 

participation in the evolution of the future.” (p. 1). Partindo da ideia central de que 

a escola, tal como continua organizada, não pode verdadeiramente tirar partido 
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do potencial pedagógico que nas tecnologias poderá residir (“as long as schools 

confine the technology to simply improving what they are doing rather than really 

changing the system, nothing very significant will happ”(p.1)), Papert chega a 

questionar a própria ideia de escola tal como a conhecemos e que, no essencial, 

mantém a sua matriz pelo menos desde o final do século XIX. 

Segundo Churchill (2005), no caso da utilização pedagógica das 

tecnologias, compreender as concepções ou teorias pessoais (Senge, 1990) dos 

professores pode assumir importância crucial nomeadamente se, por exemplo, 

em situações estruturadas de formação, pretendermos ajudar os professores a 

lidar com as barreiras de carácter psicológico que em muitos casos impedem a 

integração efectiva das tecnologias nas suas práticas ou mesmo qualquer outra 

forma de transformação ou inovação curricular proposta. Com rótulos muito 

diferentes (que vão desde teorias implícitas ou subjectivas, “the cognitive 

constructs”, “beliefs”, “guiding principles”, “theories”, “preconceptions”), mas tendo 

uma base conceptual próxima, o fenómeno das teorias pessoais é globalmente 

entendido como algo determinante nas decisões que os professores tomam e 

que, pela sua consistência, configuram um padrão específico de funcionamento 

enquanto profissionais (Churchill, 2005). Decisões em larga medida construídas 

com base na observação do real e nas interacções com os outros, mas também 

em situações concretas de ensino, por inferência a partir de vivências anteriores, 

etc. (Johnson-Laird, 1983). 

3.4.1.2. AS CONCEPÇÕES PESSOAIS SOBRE A FUNÇÃO DOCENTE 

Alarcão (2006) refere o caso de um professor que tem mais facilidade em 

adaptar-se a uma determinada inovação, uma vez que as suas expectativas 

estavam mais próximas do que essa inovação representava, ou seja, “as 

expectativas encaixavam bem na sua concepção de professor” (Alarcão, 2006: 3). De 

acordo com Ertmer (2005), apesar de ainda não ser muita a investigação que 

mostre, à semelhança do que se passa noutras áreas, como, por exemplo, na 

Matemática ou nas Ciências, em que é visível a influência que têm as crenças 
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dos professores nas suas práticas (Berger, 1999; Bzuneck, 2000; Contreras et al., 

1999; Pajares, 1992), é possível que seja similar a relação entre o uso das 

tecnologias pelos professores e as suas concepções sobre o ensino e a 

aprendizagem (Veen, 1993). É aliás o que defende Becker (2000), ao sugerir que 

os computadores podem constituir uma ferramenta pedagógica eficaz se, entre 

outras variáveis, as crenças dos professores estiverem alinhadas com o que 

designa de pedagogia construtivista.  

Garantidas outras condições sugeridas pelo autor (acesso às tecnologias, 

preparação adequada dos professores, e liberdade de acção do ponto de vista 

do currículo), restaria precisamente a questão das crenças dos professores 

(Becker, 2000). Um aspecto menos estudado e, por consequência menos 

compreendido, até porque, na linha do que alguns autores chamam de 

mudanças de segunda ordem (Ertmer, 2005) é compreensível que se trata de 

mudanças mais difíceis de operar, pelo que implicam, quer do ponto de vista 

pessoal, quer do ponto de vista profissional. 

Tal como o autor refere, isso pode justificar-se pelo facto de estas 

mudanças de segunda ordem, pondo em causa aquilo em que os professores 

acreditam, irão exigir mais esforço de adaptação e requerer novas formas de ver 

e fazer as coisas (Ertmer, 2005). Enquanto as mudanças de primeira ordem são 

vistas naturalmente, porque não implicam mudanças substanciais que alterem 

as estruturas e crenças actuais e não vão além de ajustamentos nas práticas 

considerados mais ou menos banais, até porque vão acontecendo de forma 

gradual, as mudanças de segunda ordem são percebidas como irreversíveis, 

umas vez que, depois de iniciadas parece ser difícil retomar rotinas e hábitos 

anteriores. Não são apenas mudanças mais difíceis de conseguir, como acabam 

por representar um certo grau de risco para os professores (Becker, 2000). 

Ainda de acordo com o mesmo autor, seriam mudanças também mais 

problemáticas para quem tem a responsabilidade de criar condições e facilitar a 

mudança, tipicamente profissionais mais preocupados com mudanças mais 
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tangíveis, de primeira ordem, e menos familiarizados com aquelas e o que elas 

implicam em termos de conhecimento e competências necessários. Isso 

permitiria compreender melhor, aliás, os resultados de muitos estudos à escala 

nacional (EUA, Canadá, Austrália) ou mesmo transnacional (em termos 

europeus, por exemplo) em que são sobretudo visíveis aumentos ao nível do 

uso das tecnologias e não necessariamente ao nível da qualidade da utilização 

propriamente dita. 

Facto que está, aliás, em sintonia com uma das principais conclusões dos 

estudos desenvolvidos no seio do projecto ACOT (“Apple Classrooms of 

Tomorrow”), a que no capítulo seguinte nos referiremos em pormenor, e em que 

a questão da mudança das práticas dos professores está fortemente ligada, 

precisamente, com as mudanças no modo como esses mesmos professores vêem 

as inovações propostas, com o papel que aí podem desempenhar as 

experiências vivenciadas e com o tempo necessário para isso acontecer (Dwyer 

et al., 1990). 

Como se pode ler num dos relatórios, 

 “Teachers are, by the nature of their work, pragmatists. They must survive the 

day; they must be ready for the next. Confronted by large numbers of computers or not, 

they arrive at their classrooms the very first day of their careers with a deeply-rooted 

belief about schooling that will help them weather the storm of demands they face. The 

idea that deeply held beliefs can stand in the way of change is certainly not new. This 

research contributes to the evidence that teachers’ beliefs about instruction and schools 

is an important factor that underlies the institution’s resistance to change and argues 

that this fact must inform planning and implementation of significant change efforts. 

This issue gains bold relief in a program where teachers are personally dedicated to the 

investigation of the potential of modern technology but are held in check by the 

principals of 19th century instruction.” (Dwyer et al., 1990: 9). 

Para os autores do relatório, a implementação da mudança exige que se 

intervenha não apenas ao nível das práticas, mas também ao nível das 
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concepções pessoais (“beliefs”) dos professores desempenhando aí um papel 

importante o modo como as coisas são organizadas em termos de suporte a essa 

mesma mudança: “This does not mean abandoning beliefs but gradually replacing 

them with more relevant beliefs shaped by experiences in an altered context. And it is 

this altered context that may make the difference. When teachers work with colleagues 

and administrators who actively support fundamental change, there is far greater 

opportunity for successful growth of new beliefs and practices.” (Dwyer et al., 1990: 9). 

3.4.1.3. A ATITUDE PERANTE A MUDANÇA E A INOVAÇÃO EM GERAL 

Segundo Alarcão (2006), a investigação mostra que as políticas de 

mudança, de orientação de hábitos de trabalho não são, em geral, bem aceites 

em país nenhum, parecendo existir um conflito entre duas culturas opostas: a 

cultura transformadora dos decisores políticos ou de quaisquer proponentes de 

inovação (investigadores, por exemplo) e a cultura das práticas existentes num 

determinado momento. Dá o exemplo de um estudo sobre o que se passou em 

Portugal no contexto da reforma dos anos 90, realizado por Caria (2000), em 

que se conclui que os professores se “sentiam como que desapropriados dos seus 

instrumentos de trabalho” e “duvidavam das suas capacidades de formação” (Alarcão, 

2006:4) para executarem um projecto tão exigente e ambicioso como o que 

estava a ser proposto pelo Ministério da Educação. Segundo o autor do estudo 

e, em consequência desse sentimento, “os professores desenvolviam uma atitude 

defensiva e de desconfiança perante o Ministério, pois os primeiros meses de reforma 

foram vividos em quase permanente “stress”, como se estivessem a reviver o ritual de 

controlo por que já haviam passado.” (Caria, 2000, referido por Alarcão, 2006: 4).  

Alarcão (2006) refere-se ao “poder das representações dos professores” e a uma 

certa “tendência para a sua cristalização” associando-as sobretudo às mudanças 

que mexem com a sua identidade profissional (causadas pelas diferenças entre 

práticas actuais e práticas esperadas) o que, por sua vez, acaba por gerar 

“emoções que normalmente provocam situações de conflito e desencadeiam batalhas no 

sentido de manter o status quo.” (Alarcão, 2006: 5). 
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Segundo a mesma investigadora, há pelo menos três tipos de reacções 

diferenciadas: os professores que reagem às inovações, os que as ignoram e os 

que as integram. Dependendo isso sobretudo do modo como os professores 

interpretam as mudanças sugeridas: se positivas e desafiadoras, aderem-lhe 

com prazer; se negativas e limitadoras da liberdade profissional, reagindo com 

sentimentos de frustração ou indignação. “Pior são os que reagem com indiferença”, 

uma vez que talvez aí motivar os professores seja mais difícil e exija outro tipo 

de abordagem por parte de quem, num determinado contexto, promove as 

mudanças (Alarcão, 2006). 

Num estudo com cerca de 1200 professores considerados “utilizadores 

efectivos” das tecnologias, levado a cabo nos EUA por Hadley & Sheingold 

(1993), foi pedido aos professores que ordenassem 35 potenciais barreiras ao 

uso dos computadores. Através de uma análise factorial de cerca de 600 

respostas os investigadores concluíram que 7 temas são responsáveis por mais 

de 50% da variância nas respostas. Um desses temas está directamente 

relacionado com factores pessoais e é precisamente descrito como “dúvidas dos 

professores, falta de interesse ou falta de conhecimento sobre computadores” (p.283). 

Segundo Twining (2002), isto reflecte os três conjuntos de variáveis inter-

relacionadas e frequentemente presentes na literatura, ou seja, as questões 

atitudinais ou motivacionais; a falta de confiança e/ou de competência e a 

posse ou não de computador. 

A falta de interesse dos professores pelo uso do computador é mesmo 

uma das barreiras mais referidas no estudo de Hadley et al., (1993) e vem 

corroborar a importância atribuída às atitudes dos professores face às novas 

tecnologias. A questão das atitudes desfavoráveis dos professores é, aliás, um 

dos factores mais bem documentados na literatura (Rhodes & Cox, 1990; Cuban, 

1993) e envolve outros aspectos relacionados com a motivação e adesão (Preedy 

& Wallace, 1993; Rhodes & Cox, 1990) às propostas de inovação com que são 

confrontados. 
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A auto-motivação para se manter actualizado (Zammit, 1992) e o desejo de 

aproveitar o factor motivação que os computadores são para as crianças (Hall & 

Rhodes, 1986) são também factores evidentes na literatura, que o estudo de 

Hadley et al., (1993) confirma e em que são factores importantes a motivação 

dos professores e o seu compromisso para com a aprendizagem dos seus 

alunos, mas também para com o seu próprio desenvolvimento profissional 

como professores. 

Num estudo que envolveu 15 professores do ensino secundário, Bliss et al., 

(1986) descobriram que mesmo os professores favoráveis à utilização dos 

computadores na escola denotam muitas inquietações ou críticas acerca do seu 

uso, demonstrando, por exemplo, alguma ansiedade sobre o tempo e a energia 

que é necessário investir. 

3.4.1.4. AS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DOS PROFESSORES 

Aarts (2000, referido por Alarcão, 2006) investigou o posicionamento de 22 

professores perante uma inovação, tendo-se evidenciado dois grupos de 

professores: os que aderiram e os que tiveram mais dificuldade em aceitar a 

inovação. O autor conclui que os que mais facilmente tinham aderido à 

inovação proposta tinham de si uma auto-imagem e uma auto-estima elevada e 

tiravam grande prazer em pôr em acção a inovação. Por outro lado, esses 

professores detinham outras características que também os distinguiam do 

grupo dos “não apoiantes”: concediam maior autonomia aos seus alunos na 

realização das tarefas, eram mais ambiciosos relativamente ao seu futuro 

profissional, trabalhavam em grupo e partilhavam os seus problemas com a 

gestão da escola e com os colegas, num espírito reflexivo e interventivo 

(Alarcão, 2006). 

3.4.2. FACTORES DECORRENTES DA ENVOLVENTE SOCIOPOLÍTICA E CULTURAL 

A utilização dos computadores na escola continua a ser, como se viu, 

ainda muito pouco consistente, ficando na maior parte dos casos ao sabor do 
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maior ou menor entusiasmo dos professores pelas tecnologias emergentes, de 

lideranças mais ou menos esclarecidas e da maior ou menor facilidade de 

acesso aos recursos disponíveis em cada contexto particular. Embora isso 

pudesse significar que medidas claras sobre o tipo de utilização das tecnologias 

mais adequado, provenientes do topo, conduziriam a melhores resultados, a 

história recente vem demonstrar não ser essa uma premissa irrefutável.  

De facto, de acordo com Cuban (1993) e apesar de, em sua opinião, apenas 

na década de 90 a “tecnologia” ter passado a ser invocada na retórica das 

reformas educativas, a principal barreira para o fraco uso das tecnologias nas 

escolas acaba por ser precisamente a força exercida pela cultura dominante, 

sobre como devem estar organizadas, sobre o que deve ser ensinado, sobre o 

que é aprender, muito mais do que a falta de meios ou recursos, do que 

decisores e administradores indiferentes, ou do que professores menos bem 

preparados. Isso permitiria compreender melhor, aliás, o fenómeno muito 

comum a que nos referimos no capítulo anterior de a primeira reacção a uma 

nova tecnologia ser uma utilização em tudo semelhante ao que se fazia e como 

se fazia com a tecnologia anterior (Cuban, 1993; Means et al., 1995) e que 

acabaria por não permitir que as inovações tecnológicas viessem a assumir um 

papel central e determinante nas reformas educacionais entretanto 

desencadeadas (Vrasidas & Glass, 2005b). 

Num outro prisma, a resistência das escolas à integração das tecnologias é 

explicada devido às dificuldades que os professores têm em aceitar qualquer 

tipo de mudanças que, de alguma maneira, venham colocar em causa o 

equilíbrio eco-social em que trabalham e que foram construindo ao longo do 

tempo (Hodas, 1993; Mouza, 2005; Vrasidas & Glass, 2005b). Nesse caso, como 

qualquer mudança pode ser entendida como imposição ou, pelo menos, como 

tentativa de alteração das regras a meio do jogo, justificar-se-iam as resistências 

dos professores, pela redução objectiva da sua capacidade de escolha numa 

determinada situação ou contexto (Cuban, 1993). 
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3.4.3. FACTORES DECORRENTES DA ENVOLVENTE PEDAGÓGICA  

Como referimos anteriormente, os movimentos interiores à própria escola 

no sentido da integração das tecnologias nas actividades escolares, acabam por 

ser bastante limitados ao nível do papel que os computadores exercem, de facto, 

na aprendizagem. Seja pela preparação inadequada dos professores, que 

continuam a exercer a sua função sem grandes alterações nos processos e 

mesmo nos conteúdos ensinados, seja pela preponderância que muitas vezes 

parece ser atribuída aos meios em detrimento da componente pedagógica 

envolvente, ou mesmo pela insistência na ideia de que o domínio dos 

computadores é importante na preparação dos jovens sobretudo por se tratar de 

um conhecimento necessário, mais tarde, no mundo do trabalho. Aspectos que, 

em termos práticos, acabam por fragilizar a reflexão sobre os propósitos e os 

benefícios da utilização dos computadores na aprendizagem e, 

consequentemente, acabam por privilegiar a aprendizagem das tecnologias 

enquanto mais uma área do saber (aprender sobre tecnologias), isolada dos 

demais conteúdos curriculares e perdendo, desse modo, a sua força enquanto 

instrumento ao serviço do desenvolvimento intelectual e global das crianças e 

jovens em situação escolar. 

3.4.3.1. A PREPONDERÂNCIA ATRIBUÍDA AOS MEIOS 

A preponderância que, directa ou indirectamente, acaba por ser atribuída 

aos meios é precisamente um dos aspectos mais criticados na literatura, levando 

mesmo alguns autores a afirmar que os “media” e as tecnologias não têm 

qualquer efeito na aprendizagem (Clark, 1983, 1994). Pelo menos se ignorada ou 

minimizada a importância que, nesse processo, assumem outras variáveis, 

como as características do modelo de ensino utilizado, as estratégias de ensino e 

aprendizagem mobilizadas, o tipo de acompanhamento e feedback que é 

fornecido, o grau de participação e envolvimento do aluno, determinantes na 

criação de condições favoráveis para que as aprendizagens desejadas ocorram 

(Bernard et al., 2004).  
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É a conclusão a que chegam estes autores, com base na análise de 232 

estudos publicados entre 1985 e 2002, e em que se torna evidente que, 

independentemente da fase considerada, as características da componente 

pedagógica tendem a prevalecer sobre as questões técnicas, em especial, no que 

se refere aos produtos da aprendizagem (“outcomes”). Não querendo significar, 

com isso, que os “media” não são importantes, mas que, independentemente dos 

meios utilizados, os modelos e práticas de ensino são uma dimensão crítica em 

qualquer situação de ensino e aprendizagem, delas dependendo grandemente o 

sucesso. Em especial as que implicam obrigatoriamente o uso de tecnologias, 

como no caso dos estudos analisados, uma vez que se tratava de situações e 

contextos de ensino e aprendizagem a distância.  

Os autores referem-se, aliás, em termos críticos, à ênfase exagerada 

relativamente aos “gadjets” e às últimas novidades tecnológicas por parte dos 

especialistas em tecnologias educativas2, a que já no primeiro capítulo nos 

havíamos referido, e que acaba por funcionar como elemento distractor 

relativamente às questões pedagógicas e à sua importância na fase de 

concepção e desenho de situações de ensino e aprendizagem. 

3.4.3.2. A COMPATIBILIDADE COM AS CONDIÇÕES DE ENSINO 

Alguns autores defendem que a principal razão para as dificuldades de 

integração das tecnologias na sala de aulas se prende com o facto de os 

computadores, apesar do seu reconhecido potencial, constituírem uma espécie 

de corpo estranho relativamente ao tipo de trabalho que tradicionalmente é 

desenvolvido em sala por professores e alunos. A questão da compatibilidade 

com a actividade tradicional de sala de aulas e o difícil enquadramento com as 

práticas a que professores e alunos estão habituados, constituiria, pois, uma das 

                                                 
2 Os autores referem-se aos especialistas responsáveis pela criação de materiais de ensino 

e aprendizagem com recurso às tecnologias (“instructional designers”). 
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barreiras mais relevantes (Cuban, 1986) e talvez uma das mais difíceis de 

superar.  

Com base em dados recolhidos uma década mais tarde, também nos EUA 

(1998), e em resposta às críticas de Cuban (1984; Cuban, 1986), sobre a fraca 

utilização dos computadores nas escolas, Becker (2000) chega às mesmas 

conclusões a que se chegara uma década antes, mas agora com um nível de 

desenvolvimento tecnológico substancialmente maior. Não seriam, pois, os 

argumentos antes apresentados de os computadores não serem fáceis de usar e 

de serem efectivamente limitadas as hipóteses de trabalho pedagógico 

oferecidas, uma vez que o mesmo se verificava com computadores mais 

potentes, mais fáceis de utilizar e com propostas de trabalho mais apelativas e 

interessantes do ponto de vista pedagógico. A invariante não seria 

propriamente a máquina, mas os contextos concretos em que se procedia à sua 

integração. Contextos que, no geral, permaneciam estruturados tal como 

sempre acontecera, sem qualquer alteração relevante provocada pela entrada 

das máquinas e sem qualquer transformação visível também ao nível das 

práticas de ensino e de aprendizagem. 

Num estudo recente com professores recém-formados (Franklin, 2007), em 

que a preparação dada aos professores foi assumidamente alinhada com uma 

perspectiva construtivista de aprendizagem, é curioso observar que as 

principais barreiras apontadas pelos professores inquiridos estão directamente 

relacionadas com questões de organização curricular: por um lado a extensão 

do currículo (“too much curriculum to cover”), sendo as outras a falta de tempo 

efectivo no horário lectivo diário (“lack of time in daily schedule”) e a elevada 

exigência em termos de avaliação (“high stakes testing”).  

3.4.3.3. AS CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS DE ENSINO UTILIZADOS 

De acordo com um estudo de âmbito nacional realizado nos EUA e 

publicado a meio da década de noventa (Means et al., 1995), as dificuldades na 
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utilização das tecnologias em sala de aulas decorrem também das características 

do trabalho pedagógico exigido em determinados contextos. Os autores do 

estudo referem em particular as dificuldades sentidas pelos professores em 

implementar um modelo de trabalho de orientação construtivista em que a 

tecnologia era vista como peça fundamental na reestruturação do trabalho 

tradicionalmente feito em classe (“technology-supported classrooms”). Inserida 

numa perspectiva mais ampla de reestruturação e reforma das práticas 

tradicionais, centradas no professor e na transmissão do conhecimento, a 

proposta era a de que, ao invés, a tecnologia servisse de apoio a um modelo de 

trabalho organizado em torno das necessidades dos alunos e assente na 

realização de projectos.  

Embora nas diferentes escolas onde a observação decorreu, seguindo pois 

um modelo construtivista de ensino, em que o envolvimento do aluno em 

projectos e actividades autênticas, significativas, e complexas era assumido 

como componente nuclear, tenha havido professores em cujas classes foi 

possível implementar este tipo de estratégias com sucesso e identificar e 

documentar as vantagens da utilização das tecnologias, os investigadores 

constatam que para outros professores não foi fácil implementar o tipo de 

trabalho desejado. Dificuldades que não parecem derivar directamente das 

tecnologias, mas sobretudo do conjunto de mudanças que, do ponto de vista 

pedagógico, a reestruturação proposta implicou. Como, aliás, referem os 

autores, “Once a commitment is made to structuring the classroom around such 

projects, nearly every other aspect of pedagogy must change as well.” (Means et al., 

1995: 1). 

Para além do desafio que constitui em si mesmo trazer uma perspectiva 

construtivista para uma sala de aula, os autores destacam o desafio maior de 

conseguir que todos ou a maior parte dos professores de uma escola adoptem, 

não apenas uma concepção de ensino fundamentada e coerente, como as 

estratégias adequadas para apoiar essa mesma perspectiva de ensino. As 
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decepções e insucessos relatados pelos professores constituem, por outro lado, 

uma importante fonte de informação, tendo sido identificadas no estudo, um 

conjunto de condições necessárias para o sucesso dos esforços reformadores da 

escola apoiados pela tecnologia.  

É, aliás, interessante observar a riqueza daquilo a que os autores chamam 

lições aprendidas com os casos estudados e de onde derivam algumas das 

recomendações mais salientes da investigação. Embora pela diversidade de 

aspectos considerados, possa parecer afastar-se um pouco da questão central 

tratada neste ponto, permite contudo perceber a diversidade e complexidade de 

aspectos que será necessário garantir para que, numa óptica construtivista, seja 

conseguido o objectivo da integração dos computadores na actividade 

curricular regular de professores e alunos. 

 Assim, de acordo com Means et al., (1995), são factores importantes: i) A 

afectação de tempo para a construção e o desenvolvimento de uma visão 

partilhada e consensual ao nível da escola, quer ao nível dos objectivos de 

ensino e aprendizagem, quer em termos das opções tecnológicas, ou seja, do 

tipo de actividades que as tecnologias deverão apoiar para se atingirem esses 

objectivos; ii) O acesso adequado à tecnologia, de forma a permitir que todos os 

alunos possam envolver-se e participar de forma activa nos projectos que 

envolvam o seu uso, e de forma a evitar uma certa desresponsabilização por 

parte dos professores que, constatando não haver equipamentos suficientes 

para levarem a cabo determinadas actividades, acabam por ter poucas 

oportunidades de integrar as tecnologias nas suas aulas e não sentir grande 

responsabilidade por isso; iii) O tempo necessário para os professores 

aprenderem a usar as tecnologias disponíveis e a incorporá-las nos seus 

próprios objectivos de ensino. Embora a aprendizagem mecânica de uma 

determinada tecnologia seja uma actividade que acaba por não exigir muito 

tempo, pelo menos depois de ultrapassadas algumas dificuldades iniciais, é 

importante reconhecer que é preciso muito mais tempo para equacionar os 
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modos como elas podem contribuir de forma significativa para os objectivos de 

ensino e orquestrar o seu uso adequado em classe, envolvendo os alunos em 

actividades de projecto que impliquem e tenham a ganhar com o uso dessas 

mesmas tecnologias; iv) O acesso fácil e rápido a suporte técnico. Uma vez que 

a maior parte dos professores tem uma experiência limitada no uso das 

tecnologias ou não se sente confortável em frente dos seus alunos a utilizar algo 

que não domina completamente, dificilmente esses professores tencionarão 

incluí-las no seu planeamento, nomeadamente se sentirem que há uma forte 

probabilidade de encontrarem problemas na sua utilização e não puderem 

contar com uma assistência técnica facilmente disponível; v) O reconhecimento 

do trabalho realizado com o auxílio de tecnologias, nomeadamente das 

actividades que possam funcionar como exemplo do que pode ser feito com 

essas mesmas tecnologias. Tal como em outras áreas, os professores são 

influenciados pela forma como o sistema reconhece e premia o esforço 

realizado, quando têm de decidir onde e como investir as suas energias. É por 

isso que não causa surpresa a associação que é comum fazer-se entre as 

lideranças que valorizam as tecnologias e a maior expressão que, em algumas 

escolas, acabam por ter não apenas as tecnologias, mas também os próprios 

movimentos de reforma; vi) Bons conteúdos do ponto de vista curricular em 

primeiro lugar. Ao contrário do que muitas vezes acontece, que é a tentação de 

desenvolver determinados projectos só porque existe uma (“exciting”) nova 

tecnologia, e que acabam por ter pouco valor do ponto de vista curricular, a 

ideia sugerida é começar pela análise de necessidades educativas e pela 

definição de objectivos educativos e só depois disso se equacionarem os 

potenciais usos da tecnologia e de se seleccionarem as tecnologias mais 

adequadas para cada situação; vii) Os projectos devem dar oportunidades aos 

professores para colaborarem com outros professores. A constatação no estudo 

realizado foi a de que os projectos mais bem sucedidos e mais ambiciosos, em 

vez de se estruturarem a pensar no professor que trabalha sozinho com a sua 

classe, são desenhados e executados por equipas de professores. Para além das 
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reconhecidas vantagens do trabalho em equipa (mais energia, mais 

competências e mais inspiração) os professores sentem o apoio dos seus colegas 

na superação das dificuldades emergentes quebrando também o isolamento 

característico em que os professores geralmente trabalham; viii) Por último, é 

sugerido que a tecnologia seja usada de forma transversal aos conteúdos 

disciplinares e, mesmo, às diferentes classes envolvidas. A constatação é a de 

que, devido às aprendizagens que os alunos têm de fazer para dominar cada 

nova tecnologia, há vantagens em essas aprendizagens serem feitas no maior 

número de situações possíveis (classes, níveis). Os alunos não só têm mais 

oportunidades para treinarem o seu uso e assim ganharem mais confiança na 

sua utilização, como se alargam os horizontes em termos de aplicações 

concretas em áreas muito diversas, contribuindo assim para uma cada vez 

maior importância das tecnologias nas aprendizagens proporcionadas pela 

escola. 

De acordo com Judson (2006) são várias as evidências, no entanto, de que 

é mais fácil a um professor de estilo construtivista integrar a tecnologia nas suas 

aulas do que um professor com um estilo de ensino tradicional será capaz de 

fazê-lo, dado a proximidade que parece existir entre a convicção de uma 

aprendizagem centrada nos alunos e a natureza do trabalho didáctico que 

explora, de forma efectiva, o potencial dos computadores. Como o autor refere, 

esta conexão implica professores (“constructivist-minded teachers”) que sejam 

capazes de criar situações de aprendizagem dinâmicas, centradas no aluno, e 

em que a tecnologia assume o papel de um instrumento poderoso ao serviço da 

aprendizagem (“a powerful learning tool”).  

Becker & Riel (2000), nas conclusões de um outro estudo de âmbito 

nacional desenvolvido nos EUA, sugerem que são normalmente os professores 

mais empenhados em termos profissionais e com alguma liderança no seio da 

comunidade em que se inserem que exploram os computadores de uma forma 

construtivista, ou seja, não apenas para aquisição de conhecimentos e 
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competências técnicas, mas principalmente enquanto oportunidade para 

envolverem cognitivamente os alunos em tarefas de maior exigência intelectual, 

como por exemplo comunicarem uns com os outros, pensarem sobre o que 

estão a aprender, expressarem e apresentarem as suas próprias ideias:  

“This comes as no surprise. Meaningful integration of computers and instruction 

is a difficult task, one that requires contact, collaboration, and support from professional 
peers, the school organization, and the educational community as a whole. If the 

inferences we draw from this data are correct, the current focus on testing students and 

holding teachers accountable is likely to engender a system in which teachers do the 
same thing to students. If, on the other hand, what we want from our schools is 

thoughtful and creative problem-solving and constructive, independent thinking, the 

most effective way to achieve these goals may be to design a system where teachers are 

encouraged to be thoughtful and creative problem solvers in the design of learning 

environments for students. (Becker & Riel, 2000: 35) 

3.4.3.4. AS DEFICIÊNCIAS AO NÍVEL DA FORMAÇÃO  

Tal como talvez possamos inferir do que foi apresentado anteriormente 

neste capítulo, a falta de preparação dos professores, em geral, e dos 

professores recém-formados, em particular, é não apenas um denominador 

comum às barreiras que impedem uma maior e mais efectiva utilização dos 

computadores em contexto educativo, como talvez um dos factores a que é 

atribuído maior peso na literatura especializada. De acordo com um relatório 

norte-americano recente que analisa, em retrospectiva, as políticas educativas 

na área das tecnologias, nos últimos anos, as questões relacionadas com o 

desenvolvimento profissional dos professores sobressaem, não apenas como 

um dos aspectos mais recorrentemente abordados, mas sobretudo como um 

factor de capital importância nos planos de integração das tecnologias em 

contexto educativo (Culp et al., 2003). De acordo com os seus autores, a 

formação e o desenvolvimento profissional dos professores é, aliás, “the single 

most important step toward the infusion of technology into education” (Culp et al., 

2003: 12). 



 

130 

No caso da formação inicial, como teremos oportunidade de aprofundar 

no capítulo seguinte, são diversos os autores que consideram deficitária e 

manifestamente insuficiente a preparação que aí é realizada (Radinsky et al., 

2005; Vrasidas & Glass, 2005a), uma vez que o que as escolas de formação 

tipicamente oferecem se circunscreve à realização de um determinado curso ou 

conjunto de sessões de formação relacionadas com a aprendizagem das 

próprias tecnologias, não implicando necessariamente a sua utilização do ponto 

de vista curricular, pelos alunos. Já à saída das instituições de formação, das 

quais seria de esperar a aposta numa preparação que permitisse aos professores 

fazerem face a uma realidade social e profissional em que os computadores 

proliferam, muitos dos futuros professores acabam por sair dessas instituições 

com uma preparação desadequada ou pelo menos insuficiente em relação à 

exploração e uso do potencial das tecnologias na aprendizagem dos alunos. 

Essa mesma situação de formação deficitária ou desadequada 

relativamente aos objectivos de uso do potencial pedagógico das tecnologias ao 

serviço da aprendizagem, é fortemente identificada também a propósito da 

formação de professores em serviço, em grande medida devido ao facto de se 

realizar, na maior parte das situações, num formato que não permite o 

aprofundamento das questões directamente relacionadas com a integração das 

TIC no currículo3. Um formato que tipicamente se resume à realização de 

sessões mais ou menos limitadas no tempo, pontuais e, geralmente, com 

enfoque predominantemente técnico e desligado dos problemas concretos que a 

integração curricular das tecnologias implica. 

Saber apenas usar o computador não é suficiente, ainda que esse pareça 

ser o principal objectivo, na maior parte das situações em que se pretende 

formar professores para o uso das tecnologias na escola (NCREL, 2000). Embora 

o conhecimento sobre tecnologias seja uma condição essencial para que venham 

                                                 
3 “In-service professional development workshops rarely tight integration of technology training to 

the school’s curriculum or the teacher’s instructional approach.” (Radinsky et al., 2005: 370) 
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a poder compreender o seu verdadeiro potencial ao serviço da aprendizagem, é 

necessário criar oportunidades para que os professores possam experimentá-las 

em situações concretas de ensino e aprendizagem que lhes permitam ir mais 

além no conhecimento de estratégias de utilização didáctica e, desse modo, 

poderem aumentar também os níveis de confiança com que passarão a encarar 

essa possibilidade nas suas práticas pedagógicas. 

3.4.3.5. O TIPO DE INVESTIGAÇÃO QUE É REALIZADA 

Como tivemos oportunidade de observar em várias situações ao longo 

deste capítulo e do capítulo anterior, e embora a situação mais comum seja 

esperar que os professores, por sua iniciativa, usem as tecnologias nas práticas 

lectivas, a realidade é que esses mesmos professores, na maior parte das vezes, 

não tiveram uma preparação adequada para o fazerem. Situam-se aí, aliás, 

numa certa linha crítica de reflexão, um dos aspectos centrais do problema, uma 

vez que, como alguns autores sugerem, os benefícios da utilização dos 

computadores ao serviço da aprendizagem dependerão precisamente do modo 

e do cuidado com que isso for feito (Office of Technology Assessment, 1995; 

Vrasidas & Glass, 2005a). 

Não sendo claro que haja benefícios para a aprendizagem, como vimos 

anteriormente, ou sendo os resultados da utilização dos computadores, pelo 

menos, inconsistentes, a ideia sugerida é que é complexa a relação entre os 

computadores e a aprendizagem dos alunos e que talvez não sejam suficientes 

os modelos conceptuais que têm sido usados para tal. Tal como explicitamente 

referem Vrasidas & Glass (2005a) uma barreira fundamental poderia resultar, 

pois, do facto de os quadros teóricos habitualmente mobilizados para 

sustentarem a intervenção e a análise poderem não estar suficientemente 

desenvolvidos, dando assim razões aos que argumentam que os computadores 

constituem uma fonte de distracção e podem até ser prejudiciais à 

aprendizagem (Papanastasiou et al., 2003).  



 

132 

Um uso adequado dos computadores na aprendizagem, isto é, o modo 

como a tecnologia é integrada no processo de ensino e aprendizagem, estaria 

assim directamente relacionado com o papel aí desempenhado pelo 

computador. Do ponto de vista da investigação, isso representaria, segundo 

Vrasidas & Glass (2005a) uma inflexão no entendimento tradicionalmente 

atribuído ao computador enquanto variável independente (uma variável que, 

de alguma maneira, afecta o processo de aprendizagem), em direcção à ideia, 

cada vez mais clara, de que a tecnologia por si só não provoca qualquer 

mudança a esse nível.  

Do ponto de vista da relação que alguma investigação sugere existir entre 

o estilo de ensino construtivista do professor e um uso da tecnologia enquanto 

instrumento que favorece a aprendizagem por parte dos alunos, Judson (2006) 

chama a atenção para o facto de muita da investigação assentar em dados 

fornecidos pelos professores apenas na forma de relatos pessoais (“self-report”) 

com os enviesamentos e consequente imprecisão que isso significa. Ou seja, por 

outras palavras, numa perspectiva construtivista de organizar o processo de 

ensino e aprendizagem faria muito mais sentido o recurso à observação directa 

das actividades. 

Uma outra chamada de atenção, de alguma forma relacionada com esta, 

aponta para a necessidade de utilização de formas mais adequadas para 

descrever e comparar o uso dos computadores em educação (Twining, 2002). 

Ou seja, que pode ser sobretudo uma questão metodológica e que, por essa 

razão, será conveniente ter em atenção o modo como se averigua e avalia se 

houve ou não mudanças e que tipo de mudanças se verificaram. A ideia de 

Twining (2002) é a de que é necessário identificar primeiro as mudanças que 

numa determinada situação ocorreram e, só depois, identificar os factores que 

permitiram ou inibiram essas mesmas mudanças. Nesse sentido, o autor 

explora as formas normalmente usadas para descrever o uso dos computadores 

em educação (“software frameworks”, “pedagogical frameworks” e “evolutionary 
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frameworks”) e, como esses três tipos de estruturas não esgotassem a 

compreensão do problema, propõe o desenvolvimento de um novo eixo de 

análise a que chamou de “Computer Practice Framework” e que integra três 

dimensões complementares: i) O grau de uso do computador; ii) As razões 

subjacentes ao uso do computador; e iii) As formas como os computadores são 

utilizados. 

3.5. FACTORES IMPULSIONADORES DE MUDANÇA 

Salomon (2000), num artigo interessante onde desmonta as razões pelas 

quais não se concretizam as promessas de mudança atribuídas às tecnologias, 

sugere que é preciso fazer a distinção entre pelos menos dois tipos de impacto 

associados à utilização de qualquer tecnologia, se se pretender, de facto, operar 

uma determinada mudança. Por um lado, aquilo a que chama “the drip effect of 

technology”, resultado de um processo lento, gradual, de que não se conseguem 

ver antecipadamente os contornos, mas que pode constituir um impacto 

profundo na sociedade e, por outro lado, um processo mais rápido e com efeitos 

imediatos e particulares visíveis ao nível das práticas. Segundo o autor, a 

diferença residirá, precisamente, no grau em que conseguimos prever os 

resultados e ter controlo sobre o processo, disso dependendo, em larga medida, 

também o papel que a tecnologia pode assumir em termos de factor 

impulsionador e de alcance das mudanças desejadas.  

No primeiro caso, os resultados (as mudanças), não sendo intencionais ou 

planeados, estariam maioritariamente ao sabor de influências externas 

(economia, por exemplo) ou do êxito eventual determinado pelas 

oportunidades e pelo que, num determinado momento, é tecnologicamente 

possível realizar (“What is technologically possible becomes implemented and thus it 

becomes desirable.”(Salomon, 2000: 1)) ou seja, aquilo a que alguns autores 

apelidam de determinismo tecnológico. No segundo caso estaríamos na 

presença de mudanças de menor alcance, totalmente diferentes das primeiras, 
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mas em certa medida delas dependentes, uma vez que se trata de lhes atribuir, 

com intencionalidade, propósitos muito específicos, bem delimitados e em que 

o seu potencial pode, de facto, acrescentar mais-valia aos modos tradicionais de 

fazer as coisas. Mais-valias que se podem materializar de muitas formas, seja, 

por exemplo, no ganho em termos de tempo, na substituição dos recursos 

humanos em tarefas rotineiras, na concretização de tarefas até aí impossíveis, na 

realização de coisas novas, para só referirmos algumas. 

Em termos educacionais, tal como acontece nos demais sectores da 

sociedade, aquilo a que o autor explicitamente se refere no artigo citado é uma 

certa inevitabilidade de mudança provocada pelas tecnologias digitais, cujo 

potencial, como temos vindo a observar nos últimos anos, continua a aumentar 

exponencialmente. Papert (1994), por exemplo, defende que a informática e os 

computadores têm muito mais “poder persuasivo”4 que outras propostas feitas ao 

longo do tempo por pensadores tão radicais, como as ideias de valorização da 

autonomia das crianças na aprendizagem defendidas por John Dewey no início 

do Século XX.  

Não sendo, pois, o primeiro dos desafios fortes a valores educacionais 

estabelecidos, o argumento apresentado em abono dessa tese é o de que, como 

já no capítulo anterior tínhamos referido, estamos na presença de algo que põe 

em causa, de facto, o que designa de “um único modo de saber” (p.13) em torno 

do qual a escola está tradicionalmente estruturada. Oferecendo novas 

oportunidades para criar alternativas a esse modo de saber único em que a 

escola se baseia, os computadores acabam por mudar também o relacionamento 

                                                 
4 Tal como o autor salienta, "É significativo que exista hoje uma força para a mudança do 

sistema educativo que não se encontra baseada em princípios educacionais: a indústria da informática tem 
grande interesse em dotar as escolas de computadores, independentemente do modo como eles venham a 
ser utilizados." (Papert, 1997: 218). Apesar dos perigos que isso pode acarretar, todos os 
computadores que entrem nas escolas, mesmo por razões de natureza conservadora, criam 
oportunidades para o aparecimento, na Escola, de mudanças importantes ou mesmo radicais! 
"O lado positivo é que irá contribuir para quebrar a resistência à mudança e é mesmo possível que o seu 
lado negativo se torne positivo, se funcionar como incentivo ao desenvolvimento de um 'movimento de 
consumidores' relacionado com a aprendizagem" (Papert, 1997: 218) 
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das crianças e dos jovens com o conhecimento e aí residirá precisamente a 

abertura que, do ponto de vista epistemológico, fará a diferença do potencial 

das tecnologias relativamente a muitas outras ideias reformadoras com que a 

escola tem vindo a ser confrontada5.  

A ideia que fica é que, queiramos ou não, gostemos ou não, a Escola será 

afectada, a longo termo, pela generalização dos computadores, ou seja, por 

efeitos não planeados (“drip effects”) de que já começam a ser exemplos 

significativos do seu poder efectivo a Internet e o que ela permite fazer em 

termos de acesso ao conhecimento ou em termos de comunicação entre os 

próprios alunos e que para alguns constituem mesmo um prenúncio do 

desaparecimento da escola tal como a conhecemos (Papert, 2005a; Papert & 

Caperton, 1999). 

Do ponto de vista das mudanças mais imediatas que, de acordo com 

Salomon (2000) devem ser intencionais e bem delimitadas, faz sentido 

perguntar se não estará a Escola em condições de as tomar em suas mãos, 

tirando partido do melhor que a tecnologia pode oferecer, apesar de não ser, 

pelo menos até agora e em escala razoável, o cenário mais comum. (“Has it come 

to see any profound changes that transcend doing more or less the same things only a 

bit faster, happier, and with more color?”, cit. in Salomon, 2000: 2). 

Do ponto de vista das mudanças ao nível da aprendizagem, e uma vez 

que as principais barreiras parecem situar-se ao nível da capacidade dos 

professores para as integrarem nas suas práticas (“limited by organisational or 

time constraints or their own knowledge”) (OCDE, 2006), faz sentido perguntar 

também, até que ponto se poderá ambicionar alterar o actual estado de coisas 

sem envolver de forma activa os professores nesses processos e sem lhes 

                                                 
5 Trata-se, no fundo, da tensão entre “ser informado por alguém”, “ser ensinado”, “acatar 

a autoridade” e “escolher o que investigar”, “pensar autonomamente sobre isso”, “ ser curioso” 
(Papert, 1994: 14). 
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fornecer as condições necessárias e adequadas para que as mudanças possam 

acontecer. 

Aderindo mais fácil e rapidamente às enormes potencialidades dos 

computadores, e fazendo delas já um uso efectivo6, os alunos exercem uma 

forte pressão e acabam por ser, ainda que indirectamente, agentes de mudança 

na própria escola (Papert, 1997). A primeira ideia em abono dessa tese assenta 

na aptidão natural das crianças, desde a mais tenra idade, para exploração do 

meio que as rodeia e a curiosidade pelos objectos que fazem parte do seu 

quotidiano. O computador surge, hoje, como um objecto com que a criança 

começa a contactar deste muito cedo (dependendo naturalmente da riqueza do 

meio onde está inserida), o que, obviamente, cria condições para a forte ligação 

que se estabelece entre a criança e a máquina7.  

Uma ligação sobre a qual muitos autores têm reflectido e que, na opinião 

de alguns, justificaria, por si só, mudanças ao nível do que a escola lhe irá 

oferecer quando elas aí chegarem (Oblinger & Oblinger, 2005; Papert, 1994; 

Turkle, 1997). Mais importante, no entanto, que o contacto cada vez mais 

precoce com as tecnologias, é o que isso significa em termos da aprendizagem 

que a criança tem oportunidade de fazer e do modo como essa aprendizagem se 

concretiza.  

Como Papert (1997) soberanamente expõe no livro “A Família em Rede”, o 

computador cria oportunidades para a existência de novas formas de 

aprendizagem, mas sobretudo para formas de aprendizagem que são muito 

mais consistentes com a natureza das crianças, pelo menos nessa fase da sua 

vida. Nos primeiros anos de vida de uma criança, grande parte das 

aprendizagens acontecem de forma experiencial e exploratória, 

                                                 
6 Razões suficientes, como vimos, para a sua grande aceitação também ao nível da escola 

(Jonassen et al., 1999; Laurillard, 1993; Papert, 1994, 1997). 

7 No livro “A Família em Rede”, Papert chega mesmo a falar de “um caso amoroso” entre o 
computador e as crianças (p.21). 
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espontaneamente, sem que ninguém dirija o que se aprende e como se aprende, 

ou haja necessidade de dar explicações para cada fenómeno da realidade 

envolvente. É sobretudo uma aprendizagem que tem como objectivo principal 

compreender e construir o mundo que rodeia a criança e, por isso, uma 

aprendizagem com função adaptativa e orientada para a acção. Uma 

aprendizagem em que o retorno advém da resposta e da orientação 

provenientes da própria realidade e não da intervenção deliberada ou da 

autoridade dos adultos (Papert, 1997).  

Ora é precisamente aí que os computadores poderão assumir um papel 

determinante, uma vez que potenciam de forma extraordinária as 

possibilidades de exploração e de interacção com o mundo e nomeadamente o 

mundo que constitui o próprio computador e aquilo que com ele é possível 

fazer, de forma autónoma, sem necessidade de intervenção directa e do 

julgamento do adulto. Muito longe, portanto, da cultura que caracteriza o 

ambiente escolar e o tipo de aprendizagem que aí é proporcionado, organizado 

predominantemente com base na transmissão de uma herança cultural que se 

considera importante preservar, não decidida pelo aluno, nem dele se 

esperando um papel muito interveniente e intelectualmente activo para lhe 

aceder. O reconhecimento da forte ligação da criança com o computador e o 

reconhecimento da importância do seu envolvimento intelectual na exploração 

do conhecimento que o computador potencia, serão, pois, em nossa opinião, 

dois aspectos cruciais a ter em conta. 

Um outro argumento que indicia a forte ligação das crianças com as 

tecnologias muito para além dos primeiros anos de vida, é particularmente 

ilustrativa das destrezas tecnológicas que os jovens desenvolveram sem a 

intervenção da escola, mas principalmente da sua utilização, eficaz e 

competente, para objectivos comandados por interesses pessoais muito 

particulares e muito frequentemente em completa divergência dos que a escola 

normalmente privilegia e impõe (Cardoso et al., 2001; Viseu, 2003).  
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O prazer que representam essas aprendizagens e descobertas é 

diametralmente oposto ao prazer que normalmente lhe dão os temas e 

aprendizagens indicadas pelo professor, quase sempre determinadas por um 

programa que urge cumprir, sem grande tempo para explorações e discussões, 

e maioritariamente assente na aquisição de saberes declarativos cuja 

assimilação será mais tarde avaliada em testes de papel e lápis especialmente 

construídos para o efeito (testes para verificação dos conhecimentos). 

O acesso autónomo e independente, mas com elevado grau de mestria, 

aos recursos e oportunidades de aprendizagem que os computadores tornaram 

possíveis, o prazer que isso suscita especialmente nas gerações mais novas, mas 

também o desafio que a sua aprendizagem implica até serem utilizadores 

competentes, representam outra ordem de aspectos que a escola não pode 

ignorar quando se trata de definir o que é importante estudar.  

Assim, a juntar ao envolvimento intelectualmente activo do aluno na 

aprendizagem, acrescentaríamos um conjunto de aspectos relacionados com os 

conteúdos curriculares propostos, quer em termos do tipo de aquisições mais 

valorizadas (memorização de conceitos, factos vs. desenvolvimento de aptidões 

de nível superior, competências transversais, etc.), quer em termos de 

atribuição de importância ao que interessa hoje aos alunos e de reconhecimento 

da sua capacidade para decidir sobre o que aprender, ou sobre como e quando 

fazê-lo. 

Um outro elemento que poderíamos mobilizar tem directamente a ver 

com o grau de implicação cognitiva do aluno numa determinado tarefa 

proposta. Como Jonassen (1996) propõe numa obra em que nos apresenta os 

computadores como ferramentas cognitivas8, a ideia-chave subjacente é que é 

possível imaginar tarefas que os alunos não podem executar, sem analisarem 

                                                 
8 A segunda edição desta obra foi recentemente publicada na nossa língua tendo-se dado 

precisamente este título – Jonassen, D. (2007). Computadores, Ferramentas Cognitivas. Porto: Porto 
Editora. 
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com suficiente profundidade e pensarem criticamente sobre o conteúdo que 

estão a estudar. Por exemplo, organizar uma base de dados ou construir uma 

aplicação multimédia sobre um determinado assunto, criar um hipertexto ou 

uma história para contar em imagens. 

 Trata-se, pois, de uma perspectiva que vê o aluno não apenas como 

agente activo na construção do conhecimento, mas em que as tecnologias 

assumem claramente o papel de parceria intelectual na aprendizagem, 

apoiando, guiando e ampliando as capacidades individuais, por exemplo em 

termos de organização e estruturação conceptual ou mesmo ao nível da sua 

representação e visualização.  

É o que se passa no caso das simulações para estudo da Física e da 

Matemática, em que os alunos podem testar hipóteses previamente colocadas 

sobre os fenómenos que estão a aprender, das aplicações em que é possível 

visualizar e manipular os conceitos da geometria euclidiana, como o 

“Sketchpad” ou o “Cabri-Géomètre”, ou dos Micromundos, em que é possível 

observar o comportamento de diferentes objectos em função de variáveis que 

nós próprios controlamos. Bruner (1998) refere-se, a este propósito, à 

importância do conhecimento complexo e da necessidade de trabalhar a 

estrutura subjacente das disciplinas, como condição para uma apreensão bem 

sucedida por parte do aluno: “Os cientistas que elaboraram os currículos de física e 

de matemática estiveram extremamente atentos ao problema do ensino da estrutura das 

suas disciplinas, e talvez os seus êxitos iniciais se tenham devido a essa preocupação.” 

(p.32). 

Estaríamos, assim, a privilegiar a opção por tarefas de qualidade, 

envolvendo os alunos directamente na construção de conhecimento e não na 

sua reprodução e implicando actividade cognitiva de nível superior. Por 

oposição a tarefas automáticas que exigem fraco compromisso intelectual 

(como “passar um trabalho a limpo” no computador ou as aprendizagens 

baseadas apenas na resposta a estímulos e sua repetição), aprender implicaria 
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neste caso, analisar, reflectir, fazer inferências, formular e testar hipóteses, 

determinar implicações das escolhas, para só dar alguns exemplos. 

3.6. EM SÍNTESE: UMA ABORDAGEM MULTIFACETADA 

Para concluir este capítulo gostaríamos de terminar com a sistematização 

do que de mais significativo é referido na literatura em que nos baseámos, na 

forma de um conjunto de linhas provisórias de trabalho, que poderão servir 

também para estudos que venham a ser desenvolvidos posteriormente.  

De uma maneira geral e com vista a permitir estabelecer prioridades de 

acção e a operacionalizar a intervenção respectiva, parece-nos que podemos 

partir da ideia geral de que a adopção e a integração das TIC nas práticas 

educativas dos professores são influenciadas por uma rede de factores que se 

afectam mutuamente e que se podem agrupar em quatro grandes grupos: i) os 

factores de carácter predominantemente individual, sejam de natureza afectiva 

ou cognitiva, de carácter intrinsecamente pessoal ou meramente profissional 

(contexto pessoal); ii) os factores, externos, predominantemente relacionados 

com a escola onde os professores exercem a sua actividade profissional 

(contexto-escola); iii) os factores mais directamente relacionados com as 

decisões tomadas em termos de política educativa, nomeadamente ao nível da 

estrutura e organização curricular (contexto macro); e, por último, iv) os 

factores que decorrem especificamente dos sistemas e práticas de formação de 

professores. 

No primeiro caso, ou seja, no caso do conjunto de factores que designámos 

de contexto pessoal, isso dependeria, pois, entre outros: De uma atitude 

favorável dos professores relativamente à importância e à eficácia das TIC na 

aprendizagem; Do domínio de um conjunto diversificado de conhecimentos 

sobre as ferramentas disponíveis (programas, aplicações, soluções tecnológicas) 

e sobre como utilizá-las em contexto de aula (competências pedagógicas); Do 

domínio de um conjunto de competências técnicas consideradas essenciais para 
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poder tirar partido das TIC em contexto de ensino e aprendizagem; Da 

experiência anterior de utilização das TIC, ou seja, dos conhecimentos e 

competências daí resultantes ao nível da prática de utilização das TIC em 

contextos e situações concretas de ensino e de aprendizagem; Do grau de 

confiança percebido pelos professores, ou seja, da segurança e à-vontade que 

consideram ter para poderem utilizar e explorar pedagogicamente o potencial 

das TIC; Do grau de consciência do modelo didáctico que utilizam. 

No segundo caso, ou seja, do conjunto de factores directamente 

relacionados com a escola, isso dependeria, entre outros: da existência de 

espaços e equipamentos apropriados e da facilidade de acesso a outras infra-

estruturas tecnológicas (redes, Internet …); da existência de serviços de apoio e 

suporte técnico aos professores e ao desenvolvimento de projectos educativos 

envolvendo a utilização das tecnologias disponíveis; da existência de um plano 

específico de integração das tecnologias no currículo. Um plano que inclua, 

entre outros, por exemplo, a definição clara dos objectivos pretendidos com a 

utilização das TIC, tempo nos horários para os alunos as poderem usar nas 

aulas, tempo para os professores aprenderem a fazê-lo, etc.;  da existência de 

projectos de desenvolvimento curricular com integração das TIC 

transversalmente ou em áreas disciplinares específicas; da participação em 

projectos curriculares com outras escolas (nível local, regional, nacional, 

internacional); das sinergias internas, quer ao nível dos professores (capacidade 

de iniciativa dos professores), quer ao nível das estruturas internas respectivas 

(órgãos de gestão, departamentos, etc.).  

No terceiro caso, ou seja, do conjunto de factores directamente 

relacionados com as decisões de política educativa (contexto macro), isso 

dependeria, entre outros, da existência: da criação de uma visão integrada das 

TIC nas diferentes áreas curriculares, enquanto potenciadoras de práticas 

educativas inovadoras, em ordem a uma aprendizagem significativa e 

profunda; de infra-estruturas tecnológicas que permitam e incentivem o uso das 
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TIC nas escolas (equipamentos, redes, ligação à Internet, etc.); de serviços de 

apoio ao desenvolvimento de projectos nesta área, por exemplo a 

disponibilidade de técnicos especializados e outros recursos humanos; de 

incentivos específicos, tais como planos de desenvolvimento ou financiamento 

de projectos, que fomentem a iniciativa dos professores e das escolas (modelo 

de suporte top-down/bottom-up); de parcerias entre autoridades públicas 

(ministério, institutos, etc.) e indústria, nomeadamente produtores de software e 

de conteúdos para a Web; da oferta de sistemas e apoio efectivo ao 

desenvolvimento profissional contínuo (formação em serviço, auto-formação, 

etc.); da qualidade dos conteúdos e serviços on-line expressamente orientados 

para os professores, facilitando a interacção e o trabalho colaborativo através da 

Internet; de sistemas de acompanhamento, avaliação e generalização das 

práticas e inovações experimentadas com sucesso. 

Por último, no caso do conjunto de factores especificamente relacionados 

com os sistemas e práticas de formação de professores, isso dependeria, entre 

outros: do investimento numa preparação de professores assente na criação de 

oportunidades de ensino e aprendizagem potenciados pelas TIC. Na criação de 

ambientes que promovam a autonomia e a colaboração entre os alunos, 

baseadas num novo paradigma, ou seja, actividades orientadas para o aluno, 

modos de ensino e aprendizagem interactivos, abordagem inter e 

multidisciplinar, trabalho colaborativo, professor como facilitador, grupos 

heterogéneos, avaliação autêntica…; do investimento numa preparação que 

estimule e reforce a autonomia do professor em relação ao seu próprio 

desenvolvimento profissional (formação ao longo da vida, auto-formação), e dê 

prioridade a modelos de formação baseados na cooperação, iniciativa e 

criatividade (numa perspectiva de isomorfismo, uma vez que os alunos futuros 

professores tendem a fazer como aprenderam “students [teachers] skills with 

technology tended to mirror the technologies they were exposed to in their training 

(Instructional Technology Resource Center, 1998); do investimento numa 
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formação significativa (“significant training” (Comissão Europeia, 2000: 16)), isto 

é, de uma formação que vai além dos aspectos puramente técnicos de formação 

nas ferramentas (aprender sobre as tecnologias) e que é orientada para práticas 

educativas inovadoras com o apoio das tecnologias. ("It therefore appears 

important to develop two additional training levels. Firstly, the use of ICT must be put 

into perspective in relation to teaching practices. Secondly, the use of ICT must be set in 

context in relation subject areas and the promotion of a cross-curricular approach." 

(Comissão Europeia, 2000: 16-17); e, por último, do investimento na 

investigação sobre a utilização das TIC para fins educativos e avaliação de 

resultados em termos de melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

A PREPARAÇÃO DOS PROFESSORES  
PARA ENSINAREM COM AS TIC 
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 “IT is truly a revolutionary technology that, if properly used,  
could change education significantly” 

Gavriel Salomon 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Como tivemos oportunidade de afirmar no texto da Introdução, a questão 

da utilização dos computadores na escola tem obrigatoriamente de ser 

associada à discussão sobre a qualidade da sua utilização, ou seja, o que se faz 

com os computadores, como se utilizam e para quê, em vez da insistência em 

torno das taxas de implantação e das ratio de alunos por computador, aspectos 

dominantes no discurso dos responsáveis e decisores políticos, mas que 

acabam, frequentemente, por estender-se também às preocupações de outros 

agentes, como é o caso dos professores e dos responsáveis pela sua formação. 

Embora concordemos que estes poderão ser factores condicionantes do 

uso, como tivemos oportunidade de discutir no capítulo anterior1, parece-nos 

imprescindível ir um pouco mais além, porque, como se viu também, isso não 

explica os baixos índices de utilização dos computadores para a aprendizagem 

dos alunos nos casos em que não se coloca o problema do acesso ou da falta de 

meios. Nessa linha, dedicamos este capítulo sobretudo às questões relacionadas 

com o modo como os professores são preparados e com os professores 

propriamente ditos, enquanto profissionais com responsabilidade directa nessa 

área e enquanto agentes de quem se pode esperar uma acção crítica, esclarecida 

e decisiva neste domínio específico.  

                                                 
1 Sê-lo-ão, seguramente, em contextos em que não esteja garantido ou não seja fácil o 

acesso aos computadores. É o que parece acontecer no nosso país, como teremos oportunidade 
de verificar, aliás, de forma mais substantiva, no próximo capítulo. 
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Estas dimensões do problema parecem-nos ser, aliás, dimensões nucleares, 

até porque estamos firmemente convictos que, para a escola poder realizar um 

ensino de qualidade, é necessário muito mais do que dispor de novas 

tecnologias e de equipamentos tecnologicamente avançados (Darling-

Hammond & Youngs, 2002; Kenski, 2006; Laurillard, 1993, 2001; Ponte, 2000a; , 

2001; Salomon, 2002; Vrasidas & Glass, 2005a). 

Na medida em que os sistemas de formação e de desenvolvimento 

profissional podem vir a desempenhar um papel decisivo na preparação dos 

professores para fazerem face a este desafio (Brown-L'Bahy, 2005; Carlson & 

Gadio, 2002; Ching et al., 2005; Demetriadis et al., 2005; Jung, 2000, 2005; 

Kirschner & Selinger, 2005; Maloy et al., 2005; Mouza, 2005; Riel et al., 2005; 

Smolin, et al., 2005; Thompson, 2005; Vrasidas & Glass, 2005a), pareceu-nos 

importante fazer um percurso pelo pensamento que a este nível tem sido 

elaborado e concretizado, de forma a percebermos até que ponto a preparação 

que é feita aos professores tem sido capaz de responder à multiplicidade de 

factores envolvidos e, bem assim, podermos construir, nós próprios, uma visão 

mais profunda e detalhada sobre como deve ser organizada a formação dos 

professores para a utilização das tecnologias na criação de novas oportunidades 

de aprendizagem para os alunos. 

4.2. SOBRE OS MODELOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

De forma a podermos situar as questões da preparação dos professores 

para a utilização das TIC, no horizonte, mais amplo, da formação e 

desenvolvimento profissional de professores, tentaremos fazer aqui uma síntese 

sobre o conhecimento produzido nesse campo específico. Uma síntese que nos 

sirva não apenas como informação de referência com vista à identificação dos 

principais eixos de conceptualização da própria formação (perspectivas sobre o 

que deve ser a formação de professores em geral e respectivos paradigmas), 

mas que nos permita também uma melhor compreensão dos fenómenos 
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associados à sua concretização e, bem assim, fundamentar a proposta concreta 

de organização do programa de formação que, que no âmbito do nosso estudo, 

viríamos a desenvolver. 

Dado que o conceito pode prestar-se a alguma ambiguidade, começamos, 

aliás, pela sua delimitação, recorrendo à definição proposta por Marcelo (1989), 

em que a formação de professores é entendida como um "processo sistemático e 

organizado, mediante o qual os professores - em formação ou em exercício - se implicam, 

individual ou colectivamente, num processo formativo que, de forma crítica e reflexiva, 

propicie a aquisição de conhecimentos, destrezas, disposições que contribuam para o 

desenvolvimento da sua competência profissional" (p.30). 

Por outro lado, dada a profusão de literatura sobre formação de 

professores que, desde há cerca de três décadas, se tem assumido como uma 

das questões centrais no seio das questões educacionais (Ferry, 1970; Nóvoa, 

1992; Zeichner, 1992; Ponte, 2000b; Gimeno, 2001) e uma vez que ultrapassaria o 

âmbito do nosso estudo aprofundar a complexidade dos fenómenos envolvidos, 

consideraremos aqui, como base da nossa síntese, três aspectos centrais, tal 

como operacionalizados por Esteves (2007) recentemente. 

De acordo com esta autora, o que, em última instância, parece ser essencial 

tomar como critério diferenciador na análise dos modelos de formação é: i) Em 

primeiro lugar, a concepção geral sobre a educação em que uma determinada 

proposta de formação se situa; ii) Em segundo lugar, a concepção geral sobre o 

currículo de formação que aí é advogada; iii) Por último, a concepção sobre a 

relação entre a teoria e a prática na acção do professor, ou, por outras palavras, 

o papel que, num determinado contexto, é atribuído à teoria (Esteves, 2007). 

No primeiro caso, seria a distinção baseada no próprio conceito de Escola 

que acabaria por determinar o modo de entender os problemas e situações que 

os professores irão defrontar e no grau de abertura e flexibilidade com que é 

entendido o próprio acto educativo em si mesmo. Teríamos, num extremo, 
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ambientes essencialmente estáticos e invariantes, bem delimitados e com 

possibilidade de serem antecipados. Teríamos, no outro extremo, ambientes 

dinâmicos, em mudança constante e originando novas questões e problemas 

que não é possível antecipar na formação. 

No segundo caso, tratar-se-ia de uma distinção mais directamente 

relacionada com a concepção de currículo que preside à estruturação e 

organização da própria formação, ou seja, ao modo como um determinado 

programa de formação é entendido, por exemplo, em termos de possibilidade 

de ajustamento a necessidades não previstas. Teríamos, de um lado, um 

currículo pré-estabelecido, fechado, e sem qualquer possibilidade de adaptação 

às condicionantes resultantes da sua aplicação. Teríamos, do lado oposto, um 

currículo flexível e aberto aos ajustamentos necessários, em função, por 

exemplo, de necessidades e interesses dos próprios formandos, ou de outras 

variáveis emergentes do processo de formação. 

No terceiro caso, a distinção teria principalmente a ver, como dissemos, 

com o papel que é atribuído ao conhecimento teórico na acção propriamente 

dita do professor. Num extremo, a teoria a preceder e a determinar a prática, 

configurando-a de forma explícita e, no outro extremo, a teoria ao serviço do 

esclarecimento e resolução dos problemas colocados pela prática ou, numa 

perspectiva ainda mais exigente, a teoria como ponto de chegada, tendo como 

base a reflexão e conceptualização dessa mesma prática pelos próprios 

professores. 

Uma vez que o que aqui nos interessa sobretudo é a sistematização de 

eixos de análise que nos ajudem a compreender melhor o campo em que nos 

movemos, e sendo muitas as propostas de classificação dos modelos de 

formação de professores, em função da abordagem e da tónica considerada na 

análise, optámos por tomar como referência uma tipologia clássica, sugerida 

por Eraut (1985), em que, basicamente se distinguem quatro diferentes 

paradigmas:  
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i) Um paradigma baseado na superação de carências individuais, em que 

prevalece a ideia de que é necessário dotar o professor de um sólido corpo de 

conhecimentos e competências previamente definidos e normalmente não 

questionados. Nesta perspectiva, esse corpo de saberes (saberes, competências e 

atitudes) é não apenas a garantia da qualidade docente, mas também o critério 

para aferir o grau em que um determinado professor detém ou não os 

requisitos necessários para desempenhar a sua função. No caso da formação 

contínua, é a actualização dos “saberes em falta”, tanto na sua vertente teórica 

como prática, que determina em geral o que os professores aí são chamados a 

fazer. 

ii) Um paradigma baseado no desenvolvimento do indivíduo, muito próximo, 

na tipologia de Zeichner (1983), do “modelo personalista”, em que a ideia 

fulcral é que o formando é sujeito da sua formação (Estrela, 2002) e  que esta 

não consiste em adquirir comportamentos julgados adequados, mas em 

construir um sistema próprio de representações sobre o ensino e a 

aprendizagem. Sistema esse que irá determinar o seu comportamento 

profissional futuro. Neste caso, um professor competente é o que age com 

coerência e em conformidade com esse mesmo sistema de representações. A 

qualidade da formação seria medida, quer pelo grau em que esse sistema é 

consistente com determinado modelo teórico de desenvolvimento subjacente, 

quer pela riqueza e diversidade das situações e oportunidades de 

aprendizagem criadas e em que os professores, num determinado contexto, são 

colocados.  

iii) O paradigma baseado na resolução dos problemas da escola, em que a 

formação é orientada pelas necessidades, não do indivíduo, mas do próprio 

sistema. A formação é organizada sobretudo na lógica dos conteúdos a 

transmitir e das competências que se espera que os formandos adquiram e 

transfiram para as situações de trabalho com os seus alunos. A qualidade da 
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formação seria medida, neste caso, com base na análise da repercussão real da 

formação na actividade profissional, ou seja nas práticas dos professores.  

iv) O paradigma baseado na ideia de mudança e inovação educacional, em 

que o professor é entendido como agente imprescindível à concretização de 

qualquer proposta de inovação curricular (Flores & Flores, 1998), devendo, para 

isso, ser dotado de competências instrumentais de pesquisa (tal como sugerido 

nos modelos centrados na pesquisa) que lhes permitam analisar as situações de 

ensino, questionar os contextos sociais e institucionais em que estão inseridos e 

interrogar-se sobre as consequências sociais e morais da actividade pedagógica 

que desenvolvem (Estrela, 2002). Medir a qualidade da formação seria, nesta 

perspectiva, identificar evidências da capacidade de questionamento dos 

professores sobre o real e dos efeitos emancipatórios originados por esse 

mesmo questionamento. 

Embora, pelo menos no nosso país, não tenhamos conhecimento de 

estudos sistemáticos que permitam perceber qual o grau de implantação de 

cada uma destas orientações, o que a evidência mostra é que tem prevalecido, 

na prática, um modelo de formação de professores centrado nas aquisições 

(Estrela et al., 2002), numa lógica escolarizada e que se traduz na oferta de 

acções ou cursos de formação orientados pelas necessidades do sistema 

(Amiguinho, 1992). Uma tendência marcada principalmente por preocupações 

de carácter institucional que remete o professor e suas necessidades reais de 

formação para um plano secundário.  

4.3. AS TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO INICIAL 

Determinantes na preparação dos futuros professores, pareceu-nos fazer 

sentido dedicarmos uma particular atenção ao modo como as instituições de 

formação inicial têm abordado as questões relacionadas com a utilização das 

tecnologias de informação e comunicação na preparação dos futuros 

professores, de forma a podermos tirar algumas conclusões, nomeadamente, 



153 

sobre os modos de trabalho utilizados e a sua influência, quer ao nível da 

preparação efectiva dos futuros professores, quer ao nível das práticas 

educativas com recursos aos computadores e às tecnologias em geral. 

4.3.1. A PREPARAÇÃO DOS FUTUROS PROFESSORES 

Como já por diversas vezes referimos, embora se possa afirmar que há 

hoje um forte consenso relativamente à importância e relevância dos 

computadores para fins educativos, continua a ser fraca a sua utilização e 

integração na actividade curricular propriamente dita (Cuban, 2001; Franssila & 

Pehkonen, 2005; NCREL, 2000; Plomp & Pelgrum, 1991; Russell et al., 2005; 

Simmons & Wild, 1991; Vrasidas & Glass, 2005a). Importa, por isso, tentar 

perceber o que a esse nível se passa em concreto já que as instituições de 

formação inicial são o primeiro elo formal de uma cadeia de agentes 

directamente ligados ao sucesso da escola no seu todo (Brand, 1997; Matos, 

2004; Moursund & Bielefeldt, 1999; Ponte, 2002; Ponte & Serrazina, 1998; Sadera 

& Hargrave, 2005). Para alguns autores, a questão da integração das tecnologias 

na sala de aulas começa muito antes, aliás, do professor aí chegar (Smolin et al., 

2002), pelo que faz todo o sentido iniciar o seu estudo no momento em que se 

inicia formalmente a sua preparação profissional. 

De uma maneira geral e de acordo com grande parte dos estudos 

existentes, a ideia que fica é que não são muito animadores os resultados da 

formação inicial nesta área específica. De facto, não só parece ser ainda muito 

ténue a oferta que a esse nível existe, como parece haver algum consenso sobre 

a fraca ou inadequada preparação que os futuros professores recebem para o 

uso pedagógico das tecnologias (Anderson & Holt-Reynolds, 1995; Willis & 

Mehlinger, 1996; Brand, 1997; Brett et al., 1997; Coelho, 1997; Makrakis, 1997; 

ITRC, 1998; Moursund & Bielefeldt, 1999;).  

Não obstante, um crescente leque de investigações aponta a formação de 

professores como sendo uma das componentes críticas para o sucesso da 
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implementação dos computadores nas escolas (Bruillard & Baron, 2002), 

merecendo especial relevo precisamente a que é ministrada no início da carreira 

(Makrakis, 1988, 1990, 1997; Ponte & Serrazina, 1998; Ponte, 2002; Vrasidas & 

Glass, 2005b; Kirschner & Selinger, 2005; van der Neut, s/d).  

Sendo natural que não responda cabalmente à complexidade de situações 

que os futuros professores vão encontrar ao longo da sua carreira profissional, 

por muito qualificada que seja a formação inicial de professores, parece, no 

entanto, legítimo considerar uma lacuna com consequências imprevisíveis, que 

as instituições responsáveis pela formação inicial não assumam a preparação 

dos futuros professores para a utilização educativa das TIC como um 

imperativo (Dori et al., 2005; Duffield, 2005; Ronen & Langley, 2005; Russell et 

al., 2005; Sadera & Hargrave, 2005; Smolin et al., 2005; Vrasidas & Glass, 2005a), 

num cenário marcado pelo desenvolvimento tecnológico e pela efectiva 

generalização dos computadores nos diferentes sectores da sociedade.  

Mais adiante, neste capítulo, teremos oportunidade de referir uma das 

questões que tem dividido as opiniões e que tem a ver com o papel das 

tecnologias na escola, a que alguns associam apenas à finalidade de preparação 

dos jovens para operarem eficientemente as tecnologias em contextos 

profissionais e que significaria, em termos práticos, uma abordagem com 

contornos diferentes no que diz respeito à função das aprendizagens das 

tecnologias e ao papel da escola nesse domínio específico. Além do mais, 

porque é importante que os professores possam beneficiar do potencial dessas 

tecnologias em termos do seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional, 

mas sobretudo, porque isso lhes permitirá utilizá-las com os seus alunos, 

proporcionando-lhes situações de aprendizagem inovadoras, mais interessantes 

do ponto de vista de desenvolvimento cognitivo e mais próximas da realidade 

envolvente. Como sugerem alguns autores, para a escola cumprir a sua função 

de preparar os jovens para uma sociedade em mutação, é desejável que os 

professores estejam munidos da capacidade de compreender a mudança e 
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possam ser, eles próprios, participantes e agentes activos dessa mudança 

(Hargreaves, 1992), devendo isso ser objecto de intervenção desde que dão os 

primeiros passos na profissão (Sadera & Hargrave, 2005).  

Dado intervir muito precocemente no processo de desenvolvimento 

profissional, a formação inicial pode assumir aí, pois, um papel determinante, 

não só em termos de ambientação à complexidade inerente aos meios 

tecnológicos (esforço de aprendizagem necessário, aquisição das capacidades 

específicas para a sua operação do ponto de vista técnico), mas principalmente 

pelo tempo necessário até ser conseguida a capacidade de exploração das suas 

potencialidades do ponto de vista pedagógico (Ponte, 2000a) e que incluem, 

como não poderia deixar de ser, o seu aproveitamento criativo em sala de aula.  

Num estudo desenvolvido nos EUA à escala nacional, intitulado de 

“Information Technology in Teacher Education” (ISTE & MFF, 1999) em que se 

perguntou aos professores encarregados pela formação inicial em que extensão 

eram os futuros professores expostos à tecnologia nas diferentes disciplinas, nas 

actividades práticas desenvolvidas no terreno ou mesmo materiais de apoio ao 

currículo, as respostas foram surpreendentes. Muito embora fosse reconhecido 

um maior à-vontade com as tecnologias, a maioria dos professores inquiridos 

revelou que de facto as tecnologias continuavam a não ser usadas de forma 

efectiva nas actividades lectivas: “We can be confident that there is more technology 

awareness and experience out there, but it is not being used in teacher training to the 

extent nor in the manner we think necessary." (p.1). 

Mais de 70% das instituições inquiridas incluíam já três ou mais horas 

dedicadas às tecnologias de informação nos seus programas de formação em 

disciplinas autónomas específicas e, em média, o mesmo tempo de trabalho 

com as tecnologias diluído pelas restantes disciplinas da formação. No entanto, 

e apesar disso, na maioria dos casos reconhecia-se que a formação não estaria a 

preparar convenientemente os futuros professores para o uso das tecnologias 

em situação de classe e como suporte das aprendizagens propostas em cada 
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disciplina. Também, no que se refere às condições das escolas onde os futuros 

professores realizavam as suas actividades de estágio, se conclui no estudo que 

quase todas as salas de aula estavam bem equipadas, embora, mesmo assim, os 

futuros professores não incluíssem as tecnologias, de forma rotineira, nas 

actividades curriculares desenvolvidas nos seus estágios profissionais. 

Uma das conclusões mais salientes deste estudo sugere, precisamente, que 

"The use of technology in everyday classroom and practicum experiences — seems to be 

more important than specific computer classes", uma vez que os resultados 

mostram que as tecnologias são mais usadas pelos futuros professores das 

instituições em que as tecnologias são usadas como ferramenta de trabalho 

regular nas diferentes valências da formação e não os das instituições de 

formação que investem numa forte formação técnica em disciplinas específicas: 

"Specific technology training has a role, but only up to a point. The institutions that 

reported the highest levels of student technology skills and experience were not those 

with heavy computer course requirements, but those that made use of technology on a 

routine basis throughout the teacher training program." (p.1) 

A conclusão idêntica se chega no estudo sobre a primeira fase do projecto 

PT3 (“The Preparing Tomorrow’s Teachers to Use Technology”)2, em que se constata 

que, apesar haver uma grande adesão por parte dos professores relativamente à 

Internet, a maior parte continuava a sentir-se desconfortável quando se tratava 

de usar as tecnologias com os seus alunos, ou limitando-se a propostas pouco 

estimulantes (Smolin et al., 2002). Segundo alguns autores isso acontece 

precisamente pelo facto de os professores tenderem a ensinar de forma 

semelhante ao modo como aprenderam (Ball & McDiarmid, 1990; Smolin et al., 

2002) e porque, na maior parte dos casos, a formação assenta num modelo 

                                                 
2 O programa PT3, iniciado em 1998 nos EUA, tinha como objectivo explícito a “infusão” 

da tecnologia na Formação de Professores (formação inicial e formação contínua). Viria a 
abranger mais de um milhão de professores e futuros professores, sendo considerado, aliás, um 
dos mais ricos “laboratórios” em termos de conhecimento sobre as questões da formação para a 
integração das tecnologias nas práticas dos professores (McNabb & Vandersall, 2002). 
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baseado na aquisição de competências numa determinada tecnologia, 

geralmente em cursos autónomos, sem ligação com as outras áreas de formação 

e sem a preocupação explícita com o que significa e implica a sua utilização 

pelos alunos em contexto real.  

Um modelo de trabalho inadequado, portanto, não apenas porque ignora 

efectivamente a dimensão pedagógica da integração das tecnologias, mas, 

sobretudo, pelo que isso significa em termos de experiência e conhecimento 

efectivo, por parte dos futuros professores, sobre estratégias concretas de 

utilização das tecnologias alinhadas com os objectivos de aprendizagem visados 

nas suas áreas disciplinares específicas (Moursund & Bielefeldt, 1999). 

De acordo com os já referidos estudos de amplitude nacional realizados no 

nosso país, com o objectivo de estudar a formação proporcionada aos alunos 

dos cursos de formação inicial de professores, a ideia geral com que se fica é 

que as tecnologias ainda estavam longe de assumir um papel relevante, apesar 

de, segundo os autores, as instituições de formação possuírem recursos 

humanos e estruturas que permitiriam desenvolver outro tipo de trabalho 

(Ponte & Serrazina, 1998; Matos, 2004). Conclui-se nesses estudos, aliás, tal 

como vimos no caso dos EUA, que a maioria dos cursos incluía disciplinas 

orientadas sobretudo para uma preparação básica em TIC, uma preparação 

essencialmente técnica, em que os futuros professores aprendem sobretudo a 

usar ferramentas como, por exemplo, a folha de cálculo ou o processador de 

texto. 

A abordagem explícita das questões da integração dos computadores nas 

áreas curriculares e o seu uso efectivo no ensino e na aprendizagem, a avaliação 

e selecção de aplicações adequadas às necessidades curriculares ou questões 

mais concretas como a gestão da utilização dos computadores na sala de aulas, 

isto é, a utilização educativa propriamente dita das tecnologias, não constituíam 

ainda aspectos determinantes na grande maioria dos cursos estudados, sendo 

essa situação particularmente evidente no caso dos cursos ministrados nas 
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universidades públicas devido talvez, entre outras razões, à sua vocação 

académica preponderante.  

De acordo com os resultados disponibilizados no segundo estudo sobre as 

competências e conhecimentos de utilização das tecnologias em situações de 

ensino e aprendizagem (Quadro 4.1 - COMPETÊNCIAS E CONHECIMENTOS DOS 

DIPLOMADOS NO USO DAS TIC EM SITUAÇÕES DE ENSINO-APRENDIZAGEM), é possível 

observar a evolução verificada durante o período que mediou os dois estudos3. 

 
QUADRO 4.1 COMPETÊNCIAS E CONHECIMENTOS DOS DIPLOMADOS  

NO USO DAS TIC EM SITUAÇÕES DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

 Universidades 
Públicas 

Politécnico 
Público 

Universitário e 
Politécnico Privado 

Nenhuma ou Fraca 8% (27%) 18% (29%) 0% (13%) 

Boa ou Excelente 84% (45%) 82% (56%) 96% (74%) 

Não respondeu 8% (29%) 0% (15%) 4% (13%) 

 
Fonte: Matos, J. F. (2004). As tecnologias de informação e comunicação e a formação inicial de 
professores em Portugal: radiografia da situação em 2003. Lisboa: Ministério da Educação, 
GIASE. (entre parêntesis, apresentam-se os resultados do estudo de 1998). 

 

Não deixa de ser interessante considerar o que nesse estudo se conclui, 

por outro lado, sobre a realidade portuguesa neste domínio, sobretudo pelo 

conjunto de recomendações dirigidas às instituições de formação. Destacamos, 

aliás, a primeira recomendação, uma vez que é a que mais directamente se 

relaciona com o tipo de preparação de professores para utilização pedagógica 

das tecnologias e a necessidade de equilíbrio entre as diferentes competências 

profissionais consideradas.  

                                                 
3 Muito embora tenhamos de ter em atenção que os resultados reflectem a opinião dos 

responsáveis das instituições de formação que responderam aos questionários e não a qualquer 
tipo de análise documental (análise dos programas de formação, por exemplo) ou observação 
in-loco das dinâmicas dos próprios cursos. 
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Com base na predominância de preocupações de carácter técnico, Matos 

(2004) recomenda que “As instituições de formação devem equacionar estratégias 

efectivas de integração das TIC em múltiplas disciplinas do seu plano de formação 

procurando manter não só um equilíbrio entre as dimensões técnica e pedagógica da 

formação mas a articulação entre aquelas duas dimensões.” (p.36).  

Segundo o autor do estudo, e apesar de ser referida a presença das 

tecnologias nos currículos de formação inicial em duas modalidades distintas 

(disciplinas para aprender tecnologias e integração das tecnologias em outras 

áreas, nomeadamente nas didácticas específicas), diferentes indicadores 

permitem afirmar que continua a persistir “uma dificuldade de integração das TIC 

nos currículos de formação dos professores”, reconhecendo-se também que continua 

a ser “demasiado baixo” o número de créditos dedicado a estes temas.  

O tempo e, sobretudo, “uma cultura que valorize as TIC nas suas práticas 

diárias de docência” são condições apontadas para se poder ultrapassar “a 

dificuldade de conceber as TIC como uma ferramenta de trabalho a que se recorre 

sistematicamente quando é identificada a sua utilidade.” (p.36), até porque, como é 

referido no relatório citado, o problema central parece continuar a residir no 

facto de não existir “uma integração real em muitas das disciplinas que fazem parte 

dos currículos de formação.”, apesar de, aparentemente, os futuros professores as 

utilizarem fortemente na realização dos seus trabalhos de pendor mais 

académico, como por exemplo, na produção de documentos em processador de 

texto, ou para realizar pesquisas na Internet (Matos, 2004). 

Recomendações que de alguma maneira estão alinhadas com as mudanças 

que, nos últimos anos a esse nível se verificaram nos EUA, em direcção à 

integração (“infusão”) das tecnologias na totalidade do conjunto de 

competências profissionais que os professores devem adquirir e desenvolver, 

(“infusion must occur throughout the entire teacher preparation curriculum”, Smolin 

et al., 2002: 1768). Mudanças que se situam, aliás, num contexto de reforma mais 

ampla em que a utilização das tecnologias ganha um peso indiscutível, embora 
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a novidade seja precisamente a de isso acontecer de uma forma articulada e 

integrada com outros objectivos de desenvolvimento global dos alunos, como 

por exemplo a capacidade de pensar e reflectir. Uma nova forma de encarar o 

papel das tecnologias e que acaba por exigir e desencadear também mudanças 

significativas ao nível da preparação exigida aos professores e do que é 

necessário eles saberem para poderem concretizar esses objectivos (Shulman, 

1986; Ball & McDiarmid, 1990; Ball, 1994; Seixas, 1998; Smolin et al., 2002).  

4.3.2. ALGUNS RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS PRÁTICAS 

Apesar de não ser ainda muito substancial, a investigação que visa estudar 

o impacto e os efeitos dos próprios programas de formação inicial no que 

respeita ao uso das tecnologias nas práticas lectivas (Willis & Mehlinger, 1996), 

são vários os estudos que sugerem que os alunos, futuros professores, que 

recebem formação para trabalhar com os computadores demonstram menos 

ansiedade, mais confiança e mais interesse no uso dos computadores do que 

aqueles que não receberam (Makrakis, 1989, 1990; Savenye et al., 1992; Pope-

Davis & Wispoel, 1993).  

São resultados favoráveis ao nível das atitudes – maior confiança e maior 

interesse pelo uso dos computadores, pelo menos para fins pessoais –, mas 

acabam por não fornecer muita informação sobre a sua posterior utilização para 

fins educativos. Permanece, pois, a questão essencial de saber até que ponto as 

instituições de formação de professores estão a preparar os futuros professores 

para incluírem efectivamente o uso dos computadores nas suas práticas lectivas 

regulares (Blackmore, 1992; Glazewski & Brush, 2005; ISTE & MFF, 1999; 

Makrakis, 1997; Mehlinger & Powers, 2002; Moursund & International Society 

for Technology in Education., 1997; Willis & Mehlinger, 1996; Wright, 2005).  

Para Willis & Mehlinger (1996) o panorama da formação inicial não é em 

geral muito animador, sendo cada vez maior a pressão sentida pelos 

responsáveis para aumentarem a quantidade e a qualidade da formação que os 
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futuros professores recebem sobre tecnologia. Com base na análise da literatura 

mais significativa publicada sobre tecnologias da informação e formação inicial 

de professores em cerca de uma década (entre 1987 e 1996), estes autores 

arriscam sintetizar numa frase a situação já perto do final do século XX, 

afirmando que “Most preservice teachers know very little about effective use of 

technology in education.” (1996: 978).  

Tal como referem os autores do estudo, a ideia pode exprimir-se de forma 

mais agressiva, mais assertiva ou mais subtil, mas a conclusão universal é a de 

que, particularmente na formação inicial, não se estão a preparar os professores 

para trabalharem numa sala de aulas em que existam computadores:  

“although the data on any question varies from report to report, it seems clear 

from a consideration of all the available literature that teacher education students are 

not being taught to use technology and that data gathered directly from students about 

their experiences or from teacher educators about what they do in their courses, paints a 

rather bleak picture of current practices.” (1996: 984). 

Para se chegar a esta conclusão são importantes também os estudos feitos 

junto de professores recém-formados, uma vez que constituem um bom 

indicador sobre o impacto efectivo da preparação que receberam nas escolas 

que os formaram. Assim, quando inquiridos, por exemplo, durante os seus 

primeiros anos de trabalho, muitos professores recém-formados, mesmo a 

leccionar em escolas bem equipadas, referem fazer pouco uso pedagógico dos 

computadores e das tecnologias que lhe estão associadas. De acordo Makrakis 

(1997), citando um estudo de Handler & Marshal (1992), menos de 20% dos 

professores recém-formados questionados dizem sentir-se preparados para usar 

as tecnologias na sua actividade lectiva e só uma pequena minoria assume usá-

los, efectivamente, nas suas aulas.  

Handler & Pigot (1994) inquiriram professores após um ano de terem 

completado a sua formação, tendo verificado que só 16% se sentia bem 
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preparado para usar os computadores como ferramentas de ensino. Na mesma 

linha, um estudo australiano conclui que 75% dos professores principiantes não 

usam os computadores para fins pedagógicos, apesar das boas condições de 

acesso quer a computadores, quer a programas (Oliver, 1994).  

Noutro estudo ainda, 85% dos professores principiantes que terminaram 

os cursos de formação em tecnologias de informação, afirmam não fazer 

qualquer tipo de utilização do computador nas suas aulas. As razões apontadas 

neste caso vão desde a falta de software adequado, à insuficiente preparação 

sobre o uso dos computadores nas aulas e à correspondente falta de confiança 

sobre como usá-los para fins educativos (Wild, 1995).  

Aparentemente diferentes são os resultados de um estudo qualitativo, com 

maior profundidade, levado a cabo no ensino elementar no Michigan (EUA) 

por Novak (1991). Esta investigadora conclui que os professores a leccionar pela 

primeira vez, não utilizam os recursos informáticos, sobretudo devido à 

sobrecarga gerada pelas solicitações das aulas nos primeiros meses do ano 

lectivo, mas que, passados dois ou três meses, começam a usar naturalmente o 

computador na sala de aula. Faziam-no, no entanto, apenas através de 

actividades simples, incluindo aspectos introdutórios sobre como se usa o 

computador ou o processador de texto e actividades do tipo “drill-and-practice”, 

uma vez que, segundo a autora, este último tipo de actividades é muito similar 

às que são propostas pelos manuais e “encaixa” bem no estilo de ensino 

predominante.  

Para Novak (1991) o que acaba por ser mais significativo é o facto de os 

professores não estarem familiarizados com a maior parte dos programas 

adequados às necessidades de ensino e aprendizagem e denotarem grande 

desconhecimento de outro tipo de estratégias de utilização dos computadores e 

das aplicações que suportariam, na prática, essas mesmas estratégias.  
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Num estudo recente também com o propósito de identificar os modos 

como os professores recém-formados por uma universidade norte-americana 

usam as tecnologias nas suas práticas pedagógicas e perceber os factores que 

influenciam o seu uso, conclui-se que a maior parte dos professores (84%) sente-

se bem preparada para integrar as tecnologias no currículo e que, sobretudo, 

conseguem superar as barreiras que costumam ser apresentadas para a não 

utilização das tecnologias no ensino elementar (Franklin, 2007) e que, como 

tivemos oportunidade de referir no capítulo anterior, são barreiras directamente 

relacionadas com a própria organização curricular4.  

Curiosamente, os resultados desta investigação mostram que os 

argumentos de “um currículo extenso”, de “falta de tempo no horário lectivo 

diário” e da “elevada exigência em termos de avaliação” que, segundo o autor, 

caracterizam o ensino elementar americano, parecem ter sido mais facilmente 

superados devido ao tipo de preparação a que os professores estiveram sujeitos 

na formação inicial: “The teachers’ responses indicated that this was due, in large 

part, to the integration of technology into their methods courses not simply the skills-

based course(s)“ (p. 282).  

Ou seja, que existe uma relação entre o desempenho dos professores e o 

modelo de formação (“teacher preparation, teacher philosophy”), de natureza 

construtivista, vivenciado durante o curso realizado na universidade. As suas 

convicções sobre a importância dos computadores na aprendizagem, 

adquiridas através da exposição a situações concretas de ensino e 

aprendizagem com tecnologias e o modo como, em contexto real, usam as 

tecnologias, tentando sobretudo apostar na sua utilização pelos alunos, acabam 

por ser dois aspectos salientes do estudo e que nos remetem para a questão 

nuclear sobre como deve ser organizada a formação. 

                                                 
4 Ao contrário de outros estudos, não houve neste caso qualquer intervenção exterior que 

alterasse o contexto natural onde os professores prestam funções docentes. 
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Para os objectivos desta reflexão, o que, em síntese, parece poder inferir-se 

do leque de exemplos apresentados, é que parece não ser suficiente que os 

programas de formação inicial integrem explicitamente objectivos de 

preparação dos professores na área das tecnologias de informação e 

comunicação. Uma vez conseguido esse objectivo, ganha particular importância 

a atenção dedicada à forma como essa preparação é realizada, ou seja, à riqueza 

e diversidade de situações de formação em que está presente o uso de 

tecnologias, às oportunidades de aprendizagem criadas, às experiências 

concretas que os futuros professores podem vivenciar, mas também ao modo 

como essas experiências são assimiladas e integradas por cada um. Um aspecto 

que está subjacente, aliás, à chamada de atenção feita por Novak (1991) 

relativamente aos problemas que, em geral, os professores recém-formados têm 

em tomar consciência sobre o que aprenderam na formação inicial e sobre como 

aprenderam. 

4.3.3. O QUE SE ENSINA AOS FUTUROS PROFESSORES 

Apesar de existir uma aparente concordância de que os professores 

necessitam de formação para o uso das tecnologias em educação, a ideia com 

que se fica da leitura dos diferentes estudos é que parece não haver, contudo, 

igual concordância sobre o que os professores devem aprender (Ponte, 1999, 

2000a, 2001) e sobre a forma como devem ser preparados (Willis & Mehlinger, 

19965; Vrasidas & Glass, 2005a), ou quem o deve fazer (Simpson et al., 1999). 

A primeira fonte de incerteza acaba por advir, de um modo geral, do facto 

da utilização das tecnologias na formação de professores ser uma área de 

estudo emergente e que acaba por ser influenciada e reflectir, na prática, as 

perspectivas, teorias e posicionamentos das diferentes Ciências da Educação.  

                                                 
5 “In the 1990s there is no single defining “core” that summarizes how technology is used in 

schools, no particularly type of equipment that is almost associated with use in the schools, no single 
underlying theory that dominates the field.” (Willis & Mehlinger, 1996: 986). 



165 

Se as formas de preparar os professores variam drasticamente de 

programa para programa, naturalmente que isso se reflectirá também na forma 

de equacionar as tecnologias (Willis & Mehlinger, 1996), com os problemas daí 

decorrentes, se não se tiver uma visão clara e consistente do papel que os 

computadores podem assumir em cada contexto e em cada situação concreta.  

A incerteza e consequente insegurança sobre o que deve ser ensinado são 

determinadas, em segundo lugar, de forma também muito evidente, pela 

rápida e constante evolução das tecnologias, ou seja, pelo que em cada 

momento é possível fazer com os computadores. Neste caso concreto, são os 

próprios “especialistas” em tecnologias educativas a contribuírem para a 

evidente confusão, uma vez que, no esforço de acompanhamento do que, ao 

nível tecnológico, vai sendo produzido e pode ser usado na escola, acabam por 

transmitir, globalmente, pouca solidez nas propostas que fazem.  

Dada a variação de propostas para o uso das TIC em contexto educativo 

que nos últimos anos tem havido, não será, portanto, de estranhar a confusão 

que muitas vezes se instala aos mais diversos níveis, sejam eles educadores 

interessados em fazer uso das tecnologias, decisores e responsáveis pela política 

educativa ou instituições que formam professores6. Aspecto a que será 

necessário juntar também a pressão comercial que as empresas da área das 

tecnologias têm exercido sobre a escola ao longo dos anos e as consequências 

que isso tem trazido não só em termos de indefinição de estratégias, mas 

sobretudo em termos de falta de maturação e consolidação do trabalho com as 

tecnologias disponíveis em cada momento. 

 

                                                 
6 Interessante testemunho dessa variação é o que se pode observar na cronologia de 

propostas que, ao longo da década de 80 e 90, foram sendo feitas sobre os objectivos do uso das 
TIC no ensino (Noble, 1997). 
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Uma vez que, como se referiu anteriormente, há uma relação directa entre 

os próprios modelos de formação de professores e os tipos de uso das 

tecnologias e que talvez isso seja importante pelo isomorfismo que existe entre a 

situação de formação de professores e a concretização da actividade docente 

futura (Marcelo, 1999; Mialaret, 1973)7, vejamos algumas das implicações que, a 

esse propósito, e em termos práticos, se podem equacionar no que se refere ao 

uso das TIC na formação inicial de professores. 

Segundo Willis & Mehlinger (1996), nos cursos de formação inicial 

baseados no modelo de formação por competências, em que o objectivo 

principal é preparar os professores para darem as “boas respostas”8 aos 

problemas e questões com que, supostamente, se irão confrontar na sala de 

aulas, um uso adequado das tecnologias será, por exemplo, o recurso a 

simulações de situações de aula em que são colocadas questões às quais se 

espera que os futuros professores respondam de forma adequada, ou seja, dêem 

as respostas esperadas.  

A aceitar-se, como vimos, que as concepções pedagógicas dos professores 

determinam o uso que fazem das tecnologias, e partindo do princípio de que o 

modelo utilizado na formação é o que terá mais probabilidade de vir a ser 

adoptado pelo professor, estaríamos aqui perante uma perspectiva de ensino e 

aprendizagem de carácter mais “transmissivo”, em que os computadores são 

vistos sobretudo como máquinas que fornecem informação e que podem ser 

entendidos como substitutos do professor. Tal como no ensino programado, nos 

tutoriais, ou em formas mais avançadas, como por exemplo nos tutores 

inteligentes, a ideia central é não só fornecer a informação e controlar a 

                                                 
7 Como veremos mais adiante, para muitos são as próprias perspectivas dos professores 

face à educação que acabam por determinar o tipo de uso das tecnologias que é feito em cada 
caso. 

8 Segundo estes autores, neste modelo de formação, a formação ocorre em ambientes bem 
estruturados e ensinar é, sobretudo, “um processo de identificação de problemas e de aplicação das 
soluções apropriadas.” (p. 989) 
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aprendizagem, mas, sobretudo, fazê-lo de uma forma bastante dirigida, fechada 

e sem grande poder de decisão por parte dos utilizadores quanto aos caminhos 

a seguir.  

Numa perspectiva de formação de professores de orientação mais 

construtivista, a utilização das tecnologias seria muito diferente, uma vez que, 

nesse caso, se parte do princípio de que a actividade docente é uma actividade 

complexa em que é difícil antever todo o leque de situações que num 

determinado contexto podem ocorrer. Ou seja, que é uma actividade que exige 

não apenas o conhecimento sobre o que há a fazer, mas também, e 

principalmente, um conhecimento novo relacionado com a capacidade de saber 

usar essa informação de forma adequada (como e quando) na resolução de 

problemas e situações não previstas.  

Como refere Risko (1991), citado por Willis & Mehinger (1996), “Teaching 

is a complex cognitive skill and ... teaching, occurring in relatively ill-defined 

environments, requires not only knowledge about what to do but the ability to know 

when and how to use this information when confronted with problems and unexpected 

situations.” (p.121). Não sendo possível prever todas as situações e problemas 

com que o professor se irá confrontar na sua prática profissional, também não 

se ajustaria, neste caso, uma formação de professores organizada em torno do 

treino de um repertório de capacidades específicas, ou seja, a aquisição de um 

conjunto de respostas correctas para cada uma das situações da aula.  

Nesta perspectiva, o objectivo não é pois o de “fazer professores” que têm 

as respostas certas para todas as contingências da aula, mas o de preparar 

profissionais aptos a compreenderem a realidade envolvente, a construírem o 

conhecimento e a adquirirem as competências profissionais necessárias, em 

resultado da riqueza de estímulos dos ambientes em que são integrados: 

ambientes pouco estruturados, ricos em problemas e questões para os quais não 

faz sentido haver respostas previamente elaboradas, mas, simultaneamente, 

ambientes em que os futuros professores possam praticar e reflectir depois 
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sobre o seu desempenho (Schön, 1983, 1987, 1991) com a ajuda e orientação, por 

exemplo, de supervisores e professores com mais experiência profissional9. 

No caso da perspectiva construtivista, podem encontrar-se diferentes 

sugestões de utilização dos computadores que poderão servir, desde logo, de 

referência: ferramentas que os alunos, futuros professores, possam usar, por 

exemplo, para pesquisar, analisar e estruturar e apresentar informação (Papert, 

1997); ferramentas que permitam o envolvimento activo dos alunos na 

resolução de problemas e na tomada de decisão em ambientes virtuais 

expressamente criados para o efeito (Bransford et al., 1999; Risko, 1991) ou na 

exploração, sob perspectivas múltiplas, de diferentes situações de trabalho real 

dos professores com objectivo de proporcionar uma compreensão rica e 

profunda do tipo de questões que estes profissionais encontram e os 

conhecimentos que mobilizam para lhes responder (Cognition and Technology 

Group, 1990); ferramentas para desenvolver a capacidade de análise e 

diagnóstico, com base em “casos” reais, por exemplo, das formas como os 

alunos pensam e reagem às estratégias de trabalho dos professores. 

Do ponto de vista das competências do futuro professor, talvez o mais 

importante a destacar nesta perspectiva seja o desenvolvimento da capacidade 

para criar novas oportunidades do ponto de vista curricular, trazendo 

problemas reais e autênticos para a sala de aulas para os alunos explorarem e 

resolverem (Bransford et al., 1999). O recurso a “casos”, mas também o uso de 

situações reais ou a ligação a profissionais e especialistas em diferentes campos, 

para com eles trabalhar, partilhar ferramentas, metodologias e experiências 

(aprendizagem colaborativa) podem disso ser um excelente exemplo.  

 

                                                 
9 A forma de abordar o “contexto da prática profissional” acaba por ser, como se 

depreende, o aspecto que diferencia, na essência, as duas perspectivas e que, naturalmente, 
permanecerá para além das situações de formação inicial aqui consideradas. 
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De acordo com Newby (1996), nesta perspectiva de aprendizagem, o papel 

do professor será sobretudo o de colocar “bons” problemas, criar actividades de 

aprendizagem em grupo e guiar (modelar) o aluno no processo de construção 

do conhecimento. A modelação ganha aliás um estatuto de capital importância 

na formação inicial uma vez que, como referem Bransford et al. (1999) "When 

teachers learn to use a new technology in their classrooms, they model the learning 

process for students; at the same time, they gain new insights on teaching by watching 

their students learn" (p. 234).  

Segundo estes autores, a introdução das tecnologias na sala de aulas 

oferece novos insights sobre o papel dos professores uma vez que, para além de 

dar espaço para poderem experimentar, estimula a reflexão sobre os próprios 

processos de aprendizagem, seja pela acção directa da aplicação das matérias 

que ensinam, seja pelo reequacionar das suas perspectivas sobre a 

aprendizagem ou, mais especificamente ainda, sobre o que significa aprender 

com recurso às tecnologias.  

De facto, quando os professores estão, eles próprios, sujeitos a um 

processo de aprendizagem sobre como usar uma determinada tecnologia na 

sala de aulas, acabam por estar não apenas a definir o processo para os alunos, 

mas a ganhar também com a observação que fazem dos alunos a aprender, ou 

com a auto-reflexão sobre o seu próprio papel enquanto professor.  

A troca de papéis entre professores e alunos, uma vez que alguns alunos 

acabam por saber mais do que qualquer outro elemento do grupo, incluindo o 

professor, ou a criação de conhecimento em conjunto, dado que tanto o 

professor como o aluno, têm poucos conhecimentos à partida sobre as 

tecnologias e estão ambos a aprender, são aspectos que podem assumir capital 

importância quer ao nível da formação do professor, quer ao nível da 

aprendizagem por parte dos alunos.  
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Segundo aqueles autores (referindo Kaput, 1987 e Pollack, 1986), há como 

que uma redefinição, do ponto de vista epistemológico, da autoridade 

reconhecida ao professor como detentor exclusivo do saber e do aluno 

enquanto mero receptor do conhecimento, situação que acaba por tornar-se, 

talvez, na mais favorável das condições para que a aprendizagem efectiva de 

uns e de outros aconteça. 

Como sublinha Ponte (2000a), “o problema não é saber se se devem usar ou não 

as novas tecnologias na formação.”, mas “de decidir como, quando, e em que medida 

tirar partido deste tipo de recursos.” (p.174). Não só porque as tecnologias fazem 

cada vez mais parte da vida quotidiana nos mais diferentes sectores da 

sociedade, mas sobretudo porque, por essa mesma razão, não faria sentido que 

não fossem consideradas hoje um recurso importante na formação dos 

professores, em especial na formação inicial.  

No caso da formação inicial a ideia subjacente é, pois, a de que o que 

importa compreender em primeiro lugar é precisamente o modo como essa 

formação é realizada, pela influência que isso pode ter na percepção que os 

futuros professores fazem das tecnologias e na importância que lhe irão atribuir 

ao nível da aprendizagem. Seria aí importante considerar, pois, aquilo a que 

alguns autores designam de “currículo oculto”10 e que tentaremos compreender 

melhor no ponto seguinte11.  

 

 
                                                 
10 “Currículo oculto” é um constructo atribuído a Philip Jackson que, em 1968, o utilizou 

para se referir ao “significado latente” dos conteúdos, actividades e interacções proporcionadas 
pela instituição escolar. 

11 De acordo com Watson et al. (1998), é imprescindível colocar o uso das TIC na agenda 
das escolas que formam professores e isso passará não só pela familiarização do staff, como pelo 
reconhecimento do seu papel na própria formação. Os autores reconhecem que antes de se 
pretender compreender como é que as Tecnologias poderão mudar a natureza da Formação de 
Professores, é necessário que o seu uso efectivo, para fins comuns, aconteça entre as instituições 
que formam professores e as escolas onde os futuros professores têm oportunidade de estagiar. 
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4.3.4. OPÇÕES DE ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Para ultrapassar a indefinição e algumas das incertezas anteriormente 

referidas, vejamos alguns exemplos de linhas de acção propostas para ajudar os 

responsáveis pela formação inicial na configuração dos programas de formação 

de professores na valência das tecnologias para uso em contexto educativo. 

Centrar-nos-emos apenas nas três opções mais frequentemente relatadas na 

literatura e que, de alguma maneira, estabelecem os cenários alternativos mais 

comuns: i) Criação de uma disciplina autónoma versus integração das questões 

relacionadas com “ensinar e aprender com tecnologias” nas restantes 

componentes da formação inicial de professores; ii) Utilização de métodos de 

trabalho de carácter predominantemente expositivo versus utilização de 

estratégias alternativas e diferenciadas; iii) Planeamento operacional versus 

planeamento estratégico, ou seja, recurso a estratégias de planeamento e 

desenvolvimento estratégico da própria instituição de formação de professores. 

i) Disciplina autónoma vs. integração no currículo regular. A integração da 

tecnologia no currículo regular da formação de professores, em particular nas 

disciplinas de formação nas áreas científicas e de formação didáctica é, em 

alternativa à criação de uma disciplina específica dedicada, em separado, à 

aprendizagem e domínio técnico das tecnologias, um exemplo muitas vezes 

sugerido. A principal vantagem seria a de que não haveria a tendência para se 

ensinarem apenas as competências técnicas necessárias ao domínio das 

tecnologias. Seria também possível o investimento imprescindível ao nível da 

percepção sobre como é que as tecnologias podem efectivamente constituir 

benefício para o processo de ensinar e aprender em função das especificidades 

de cada área disciplinar. Para além de uma questão de estatuto12, é uma decisão 

                                                 
12 Era a isso que se referia Dieuzeide a propósito da integração das TIC nos IUFM, 

institutos que em França são responsáveis pela formação de professores, quando afirmava: "Si 
les NTIC ne se voient pas réserver la place qui leur revient dans les activités 'nobles' d'enseignement 
dans l'Institut, elles risquent fort de se retrouver rapidement marginalisées dans des activités 
optionnelles." (p.13) 



172 

com implicações não negligenciáveis também em termos de “currículo oculto”, 

ou seja, em termos da imagem que é percebida pelos futuros professores sobre 

o valor e o papel efectivo que podem ter as tecnologias na aprendizagem em 

geral.  

ii) Métodos expositivos vs. estratégias de formação alternativas. Novak (1991) 

sugere que a própria formação de professores deve incorporar e passar a usar, 

nas suas actividades regulares, estratégias alternativas ao método expositivo, 

incluindo estratégias que recorram ao computador e o utilizem para fazer coisas 

novas, coisas que não seriam possíveis de outra forma, com o objectivo de 

evidenciar os benefícios e as mais-valias que as tecnologias digitais podem 

trazer, quer à actividade tradicional de ensino, por parte dos professores, quer 

sobretudo enquanto ferramentas de aprendizagem, pelos alunos. Recomenda, 

entre outras estratégias, o desenvolvimento de estudos de caso que, envolvendo 

directamente as escolas onde os alunos vão estagiar e situações reais de ensino e 

aprendizagem, permitam ilustrar, já durante a formação inicial, diferentes 

formas de integração da tecnologia na sala de aulas. Sugere que as experiências 

no terreno dos futuros professores – as práticas – incluam oportunidades de 

trabalho com professores experientes na utilização das tecnologias e que seja 

obrigatória a preparação e condução de aulas com recurso aos computadores e 

às ferramentas (programas) disponíveis. 

iii) Planeamento operacional vs. planeamento estratégico. A aposta na 

integração das TIC na formação inicial exige normalmente, por parte dos 

responsáveis das instituições, uma atenção que vai além daquilo que é costume 

observar-se, tanto em termos de alcance temporal, como em termos de 

condições e amplitude de factores a considerar no planeamento das actividades. 

Tal como sugerem algumas experiências concretas, o uso das TIC na formação 

inicial não é possível sem uma intervenção estratégica (Watson et al., 1998) que 

implica uma certa investigação sobre o futuro, antecipando-o de alguma 

maneira, e tornando possível a clarificação dos grandes objectivos a alcançar – a 
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preparação de professores com as competências para utilizarem efectivamente 

as tecnologias ao serviço da aprendizagem –, e dos recursos, meios e tempo que 

é necessário disponibilizar para os alcançar. Estudos longitudinais promovidos 

pela “Apple Computer Corporation”, a que nos voltaremos a referir mais adiante, 

mostram que mesmo quando os professores têm acesso fácil aos computadores 

e treino suficiente, o factor tempo ganha particular relevância, uma vez que são 

necessários, em regra, pelo menos cerca de três anos para que se sintam 

confortáveis a utilizá-los e passem a pensar, de forma instintiva, como tirar 

partido deles em sala de aulas (Fisher et al., 1996).  

No caso das instituições de formação inicial de professores, mais do que 

responder às necessidades do imediato (muito embora, em fases iniciais, seja 

necessário integrar planos de curto prazo), o planeamento estratégico visa 

sobretudo fazer face aos desafios e necessidades colocadas por uma escola 

inserida numa sociedade em acelerado desenvolvimento tecnológico e em 

mudança. Permitindo alargar os horizontes com que se equacionam os 

problemas e se tomam as decisões necessárias, o planeamento estratégico 

traduz-se num plano de acção conjunto e sistemático que visa promover 

mudanças duradouras e aprendizagens profundas, mas que possibilita também 

a flexibilidade necessária para responder às exigências e mudanças impostas 

pelo próprio desenvolvimento do projecto institucional. Uma planificação 

estratégica a este nível teria de começar com a reflexão sobre a natureza dos 

desafios que hoje se colocam à escola em geral, com o diagnóstico e 

compreensão da situação actual (competências, motivações e atitudes dos 

professores, normativos e requisitos necessários ao desempenho das funções 

docentes, recursos disponíveis, etc.) e suas implicações concretas ao nível das 

necessidades de formação dos futuros professores que prepara. 

Para concluir este ponto, faremos ainda referência a dois aspectos que na 

opinião de Watson, Blakeley & Abbot (1998) não podem ser ignorados, sob 

pena de comprometerem o sucesso de qualquer projecto de formação inicial de 
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professores para o uso das tecnologias, mas que nós estenderíamos também aos 

sistemas de formação em serviço e mesmo às escolas que, numa perspectiva 

institucional, pretendam desenvolver-se neste domínio: por um lado, o 

compromisso institucional e, por outro, as necessárias infra-estruturas de 

suporte.  

O compromisso institucional tem sobretudo a ver com a forma e a força 

com que um determinado projecto é implementado e sustentado pelos 

responsáveis da instituição, ou seja, com a atenção dedicada e o envolvimento 

activo, por parte de quem lidera a instituição, para que esse projecto tenha 

êxito. Os autores defendem que não basta os responsáveis estarem de acordo e 

darem o seu consentimento. O apoio e a atenção que esses responsáveis 

dedicam ao projecto podem ser decisivos, uma vez que as condições regulares 

de trabalho têm muitas vezes de ser alteradas para que seja possível fazer 

experiências e, desse modo, possam ser encontradas formas de organização e 

estratégias alternativas.  

No que diz respeito às infra-estruturas, é sugerido que lhes seja dedicada 

uma especial atenção, mesmo antes das actividades do projecto começarem, 

uma vez que, não estando normalmente as instituições preparadas do ponto de 

vista tecnológico, as condições de trabalho criadas (ou não) acabarão por ser 

determinantes também para o tipo e a qualidade dos resultados alcançados. A 

análise cuidada de cada um dos requisitos técnicos, tais como ligações de rede, 

computadores dedicados ou acessíveis, sua localização e disponibilidade, mas 

também a existência de pessoal técnico de apoio, são factores críticos que 

poderão pôr em causa os resultados de qualquer projecto de formação inicial, 

nomeadamente pelo facto de não se dar o valor devido à complexidade das 

infra-estruturas e ao apoio necessário para que as coisas funcionem em 

condições. 

Quando analisadas as dificuldades em integrar as tecnologias nos 

programas de formação, é interessante verificar o paralelo que existe com o 
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conjunto de obstáculos identificados para justificar os baixos índices de uso das 

tecnologias, pelos professores, no seio das próprias escolas. De acordo com 

diferentes estudos, de âmbito federal, realizados nos EUA (NCATE, 1997; Office 

of Technology Assessment, 1995); CEO, 2000a], as principais barreiras à 

integração das tecnologias na formação inicial situam-se: i) Ao nível da escassez 

de recursos e dificuldades de acesso, tanto a hardware, como software, mercê 

da falta dos meios necessários para investimento nas tecnologias e em recursos 

humanos indispensáveis à criação e manutenção de programas de qualidade; ii) 

Ao nível da falta de recursos técnicos de suporte. iii) Ao nível da atitude dos 

responsáveis e da falta de formação para liderarem os projectos.  

4.3.5. SÍNTESE SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL 

Como tivemos oportunidade de referir no início deste ponto, é crescente a 

importância que tem vindo a ser atribuída à formação inicial de professores no 

que diz respeito ao uso das tecnologias para fins educativos. Para além da 

preparação dos futuros professores com as competências necessárias para 

tirarem partido das tecnologias para o seu próprio desenvolvimento 

profissional, reconhece-se cada vez mais o papel decisivo que a formação inicial 

pode ter no sentido de os preparar, em especial, para saberem utilizá-las com os 

seus alunos de forma a proporcionar-lhes situações de aprendizagem ricas, 

estimulantes e inovadoras.  

No entanto, como parecem sugerir diferentes estudos, acabam por ser 

pouco eficazes as situações em que esses objectivos são explicitamente 

assumidos pelas instituições responsáveis pela formação de professores, não se 

notando, na prática e na maior parte dos casos, ganhos substanciais em termos 

de uso efectivo das tecnologias nas práticas educativas regulares dos 

professores recém-formados, quando comparados com outros que não tiveram 

qualquer preparação nesta área.  
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Esse facto justifica pois uma reflexão profunda sobre a forma como em 

cada situação é feita a preparação dos professores na área das TIC, sobre os 

próprios objectivos e o perfil de competências profissionais visado, sobre os 

processos de formação mais adequados, sobre os meios necessários, para 

apenas referirmos alguns dos aspectos, críticos aliás, em qualquer contexto de 

formação inicial13 e que, em termos de continuidade do desenvolvimento 

profissional (Day, 2001), faz todo o sentido estendermos também às fases de 

formação posteriores, isto é, quando os professores se encontram já no decurso 

da sua actividade profissional regular14. Fazemo-lo, aliás, na convicção de que, 

naquilo que é essencial, se colocarão as mesmas questões e os mesmos desafios, 

embora existam diferenças consideráveis, do ponto de vista institucional, 

organizacional e curricular, entre a formação inicial e a formação de professores 

em serviço (Marcelo, 1999). 

4.4. A INFLUÊNCIA DA PERSPECTIVA CONSTRUTIVISTA  

Tomando como base da nossa reflexão o que se disse sobre o paradigma 

baseado no desenvolvimento do indivíduo e partindo da ideia, já várias vezes 

mencionada anteriormente, de que na base de grande parte das orientações e 

enunciados educativos mais recentes, está uma perspectiva construtivista de 

aprendizagem, em torno da qual é esperado que todo o processo de ensino e 

aprendizagem se estruture, parece-nos fazer sentido também que a própria 

formação de professores seja equacionada à luz dos mesmos princípios que 

enformam essa forma de entender o modo como se aprende. 

                                                 
13 Foi dentro desse espírito e na linha das reflexões aqui apresentadas, que tivemos 

oportunidade de conceber e dirigir um curso de formação de formadores destinado a preparar 
os professores da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa que, em 2003, iriam assumir a 
docência da recém-criada disciplina de “Tecnologias de Informação e Comunicação em 
Educação” do Ramo de Formação Educacional. 

14 Para além da formação inicial, distinguimos aqui, como propõe Marcelo (1999) a fase 
da formação durante o período de iniciação, e a fase do desenvolvimento profissional 
propriamente dita a que Day (2001) chama de “desenvolvimento profissional contínuo”. 
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De acordo com Jonassen (1996c), é importante, aliás, o trabalho de 

explicitação que a esse nível possa ser feito com os professores, uma vez que o 

conhecimento profundo dos princípios construtivistas será condição necessária 

para que os professores sejam capazes de criar ambientes de aprendizagem 

ricos, que envolvam os alunos em experiências autênticas em que possam 

trabalhar e construir significado juntos, com base na reflexão e discussão sobre 

o que se está a aprender. 

Sendo a perspectiva construtivista uma filosofia de aprendizagem que 

assenta no reconhecimento da importância da acção por parte de quem 

aprende, da importância da comunicação e interacção na aprendizagem, da 

necessidade de criação de oportunidades de aprendizagem ricas e 

diversificadas, centradas no aluno e nas suas necessidades específicas e da 

preferência por um conhecimento autêntico, pertinente e útil, como tivemos 

oportunidade de referir no capítulo 2, e sendo isso apresentado como condição 

importante para o desenvolvimento de actividades com os computadores por 

parte dos alunos, naturalmente que se esperaria que preparação dos professores 

para trabalharem com as tecnologias considerasse também esses pressupostos 

na sua organização. 

Se, por outro lado, tal como sugere Kenski (2006), para envolver os 

professores é necessário muito mais do que a boa vontade ou a submissão às 

instruções dos técnicos sobre o uso das máquinas, do ponto de vista da 

formação é necessário muito mais do que breves cursos introdutórios às 

aplicações ou programas de que a escola dispõe para uso didáctico. Segundo a 

autora, “Na maioria dos casos os programas de preparação didáctica dos professores 

para o uso das novas tecnologias falham.” (p.77) uma vez que permanece a ideia 

que preparar os professores é instruí-los sobre o uso das máquinas e dos 

programas e software disponíveis comercialmente, em cursos de curta duração, 

em que se visa sobretudo o treino e adestramento tecnológico, ou, em cursos 
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mais longos, a aquisição da fluência digital necessária ao domínio dos 

computadores.  

Em igualdade de circunstâncias em termos de taxas de acesso às 

tecnologias, a ideia a que chegámos, com base na análise da literatura 

especializada e na observação no terreno ao longo da última década, faz-nos 

crer não haver diferenças substanciais, ao nível da formação de professores para 

o uso das tecnologias, nos mais diferentes contextos, incluindo os países mais 

ricos, mais desenvolvidos e com mais experiência nesta área.  

É o que se poderá inferir, por exemplo, dos resultados de estudos 

realizados em diferentes lugares do mundo industrializado, incluindo os EUA, 

Canadá, e norte da Europa, que continuam a mostrar evidências, não apenas 

dos baixos índices de utilização dos computadores na aprendizagem dos alunos 

(Balanksat et al., 2006; Bartlett, 2000; Cuban, 1993, 2001; Empírica, 2006; 

Europeen Comission, 2006; Franssila & Pehkonen, 2005; OCDE, 2005), mas 

também da pouca ou desadequada preparação dos professores para o 

colocarem em prática (ACE, 1999, 2002; Anderson, S., 2006; Bartlett, 2000; 

Bracewell et al., 2002; Osborne & Hennessy, 2003; Pederson et al., 2006; Pelgrum, 

2001; Vrasidas & Glass, 2005a; Wallin, 2005).  

Tendo como base este cenário, corroborado por muitos outros 

investigadores, independentemente dos contextos nacionais tomados como 

referência, moveu-nos, pois, uma primeira linha de indagação, no sentido de 

compreender melhor até que ponto esta é, de facto, a configuração dominante 

das práticas de formação de professores para o uso das TIC. O que tem sido 

proposto e realizado nesta área específica poderá, por outro lado, ajudar-nos a 

perspectivar como deve ser estruturada e conduzida a preparação dos 

professores neste domínio específico. Recolher dados de outras experiências 

permite, em paralelo, perceber melhor os efeitos da preparação dos professores 

nesta área e chegar a algumas conclusões sobre o papel efectivo que as situações 

formais de formação assumem, ou não assumem, nesse processo.  
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Dito de outra maneira, era nossa pretensão que a indagação sobre 

diferentes práticas de formação para uso das TIC em contexto educativo, nos 

iluminasse relativamente ao tipo de preparação mais adequado para levar os 

professores a usarem as tecnologias de forma regular e consistente na sala de 

aulas mas, mais do que isso, que esse uso ganhe significância ao nível da 

aprendizagem e alcance um impacto positivo no desenvolvimento global, 

pessoal e social dos alunos (Vrasidas & Glass, 2005b). 

Relacionamos isso, aliás, com o que se disse no capítulo 2, referente às 

tecnologias em contexto educativo, a propósito das diferentes perspectivas de 

utilização dos computadores, em que procedemos à distinção, clara, entre um 

uso dos computadores que nada traz de novo ou acrescenta ao que 

normalmente é feito na escola (Brown-L'Bahy, 2005; Cuban, 1993, 2001; Noble, 

1997; Salomon, 1990, 2002), e um uso que pode constituir, em si próprio, factor 

de mudança e de inovação das práticas dos professores (Barajas et al., 2002; 

Mckenzie, 2000; Means et al., 1995; Smylie & Conyers, 1991) e, 

concomitantemente, das oportunidades de aprendizagem criadas e 

proporcionadas aos alunos (Ching et al., 2005; Demetriadis et al., 2005; Papert, 

1994, 2000; Sadera & Hargrave, 2005).  

O que implica para os professores os alunos fazerem coisas novas, coisas 

diferentes, tirando partido do potencial pedagógico dos computadores, o que é 

necessário para que a mudança nas suas práticas se estabeleça e que 

competências devem possuir, são algumas das interrogações que nos pareceu 

relevante colocar e que aqui aproveitaremos também para discutir com base na 

revisão da literatura produzida neste domínio (Ching et al., 2005; Kirschner & 

Selinger, 2005; Maloy et al., 2005; Mouza, 2005; Sadera & Hargrave, 2005; 

Vrasidas & Glass, 2005a). 

Em concreto, despertava em nós especial curiosidade em perceber quais os 

desafios colocados pela visão de uma perspectiva construtivista de 

aprendizagem apoiada na tecnologia (Becker & Riel, 2000; Costa et al., 2006; 
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Cubero, 2005; Herrington & Oliver, 2000; Jonassen, 1996b, 2007; Ravitz et al., 

2000; Varela de Freitas & Instituto de Inovação Educacional, 1997) que é, como 

sabemos, a orientação que subjaz aos enunciados de política educativa mais 

recentes, por exemplo, a nível europeu e na quase totalidade dos documentos e 

directivas produzidos, muito embora ao nível dos currículos oficiais 

(programas de ensino, o que é suposto os alunos aprenderem e como) isso 

ainda seja muito pouco explícito, como acontece, por exemplo, no nosso país e 

que no próximo capítulo teremos oportunidade de observar com mais detalhe. 

Uma curiosidade que se situa, aliás, na linha das preocupações do que 

recentemente tem vindo a emergir, pelo menos nos países mais desenvolvidos, 

no sentido de se perceber qual o papel que as tecnologias desempenham já, ou 

poderão vir a desempenhar, nos esforços de reforma em que os sistemas 

educativos respectivos têm estado envolvidos nos últimos anos (Balanksat et al., 

2006; BECTA, 2006; Cox et al., 2003; Kennisnet ICT, 2006; van der Neut, s/d).  

É o caso de um dos resultados de um dos primeiros estudos 

desenvolvidos nos EUA (Means et al., 1995) com vista a perceber se, de facto, as 

tecnologias podem contribuir de forma significativa para o desenvolvimento de 

contextos de ensino e aprendizagem de natureza construtivista, e que condições 

se torna necessário garantir para que essas mesmas tecnologias contribuam, de 

facto, para a ambicionada mudança das práticas pedagógicas. Centrado na 

análise de casos de escolas inovadoras, definidas como escolas que usam 

intencionalmente a tecnologia como estratégia para a reestruturação do que se 

faz, e como se faz, na sala de aulas, o estudo referido fazia depender 

precisamente a utilização das tecnologias de um modelo de ensino e 

aprendizagem construtivista em que o aluno e o seu envolvimento em 

actividades complexas e significativas estivessem no centro de toda a actividade 

pedagógica.  

Segundo os autores do estudo, conclui-se que uma vez tomada a decisão 

de envolver os alunos em actividades organizadas numa perspectiva 
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construtivista (organização com base numa lógica de projecto, envolvendo-os 

activamente em tarefas complexas, autênticas, significativas), quase todas as 

variáveis da situação pedagógica acabam por ter obrigatoriamente de mudar, 

ajustando-se à nova filosofia de trabalho. Pelo detalhe e clareza de como serão 

essas classes construtivistas, é oportuno reproduzirmos aqui a descrição que os 

autores fazem no relatório mencionado: 

“Projects with real-world relevance will nearly always be multifaceted, 

incorporating both higher-order skills, such as design, composition, and analysis, and 
more basic skills, such as the mechanics of writing. They will also nearly always be 

multidisciplinary in nature and will require extended periods of time to complete. The 
very complexity of the task will make it advantageous to have students work on them in 

groups, resulting in a greater emphasis on teamwork and collaborative skills. 

Heterogeneous roles will tend to emerge as students tackle different portions of the 

project. Teachers will design the overall structure for project activities and provide the 

resources that students need to do them, but students will have much more 

responsibility for their own learning and for producing finished products that meet high 

standards. ” (Means et al., 1995: 1). 

Neste cenário, a função assumida pelos professores seria sobretudo a 

função de ajudar e servir de apoio nas situações e contextos concretos em que a 

aprendizagem tinha sido estruturada, tentando tirar partido do envolvimento e 

participação activa dos alunos no seu trabalho. O que, como facilmente se 

percebe, os afastaria claramente das práticas de ensino tradicionais e do modo 

como habitualmente as situações de aula são organizadas e estruturadas: 

“In short, when instruction is organized around complex, authentic projects, 

there are strong pressures to break away from the discrete academic disciplines, 

repetitive drill, short periods of instruction, and teacher-led lessons that have been the 

hallmarks of American education for so many years.” (Means et al., 1995: 1-2). 

Outros estudos de avaliação subsequentes, realizados também nos EUA, 

nos finais da década de 90, vêm reforçar a ideia de que a integração das 
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tecnologias no ensino não é, por si só, suficiente para determinar mudanças 

significativas nos ambientes e modelos de ensino tradicionais (Office of 

Technology Assessment, 1995; ISTE, 1998). Como, aliás, se pode observar na 

Figura 4.1 (MUDANÇAS PRODUZIDAS PELA INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIA EM 

AMBIENTES DE APRENDIZAGEM), a ideia que esses estudos transmitem é, pelo 

contrário, que a parte mais significativa das mudanças terá de situar-se ao nível 

das próprias metodologias de ensino, nomeadamente se nos quisermos 

aproximar da concepção geral dominante sobre o que é aprender e como, nessa 

perspectiva, devem ser organizados os ambientes de aprendizagem. 

 

FIGURA 4.1 MUDANÇAS PRODUZIDAS PELA INTEGRAÇÃO DE  
TECNOLOGIA EM AMBIENTES DE APRENDIZAGEM 

Mudanças Aprendizagem tradicional Novos ambientes de aprendizagem  
Metodológica Ensino, foco no professor Aprendizagem,  foco no aluno 

Tecnológica Estimulação sensorial simples Estimulação multi-sensorial 

Tecnológica O mesmo caminho para todos, 
progressão linear 

Caminhos diferenciados e alternativos, 
progressão não linear (hipertexto) 

Tecnológica Um meio de cada vez Multimédia 

Metodológica Trabalho individual, solitário Trabalho colaborativo 

Metodológica Transmissão de informação Troca de informação 

Metodológica Aprendizagem passiva Aprendizagem activa, exploratória, baseada 
no questionamento, na descoberta 

Metodológica Retenção de conhecimento inerte Pensamento crítico, articulação, decisão 

Metodológica Resposta reactiva Resposta antecipada, planeada, proactiva 

Tecnológica Contexto artificial, isolado do real Contexto autêntico, mundo real 
 
(Adaptado de ISTE, 1998) 

 

De facto, apesar das transformações nos ambientes de aprendizagem que a 

integração das tecnologias pode trazer, por exemplo em termos de estimulação 

multissensorial (multimédia) ou de novas formas de acesso à informação 

(hipertexto), a ideia sugerida é que não haverá mudanças significativas ao nível 

da própria aprendizagem se isso não for acompanhado de mudanças também 

do ponto de vista da organização didáctica e da correspondente organização 
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pedagógica e em que, como não poderia deixar se ser, se incluem os novos 

papéis e competências do professor. 

É nessa linha, aliás, que a investigação mais recente tem vindo a 

perspectivar-se, como no caso de um outro estudo realizado nos EUA (NCREL, 

2000) em que são sistematizados de forma muito clara outros aspectos 

importantes a considerar na preparação dos professores para o uso das 

tecnologias: i) Necessidade de forte ligação à aprendizagem e aos princípios 

segundo os quais essa aprendizagem é estruturada (construção de 

conhecimento pelo próprio aluno, pensamento crítico, resolução de 

problemas…), uma vez que também a aprendizagem deve ser a finalidade 

última do desenvolvimento profissional dos professores (Speck, 1996); ii) 

Necessidade de colocar os professores em situações concretas de uso das 

tecnologias (Fatemi, 1999); iii) Necessidade de essas situações serem 

organizadas numa perspectiva de formação de adultos e, acima de tudo, 

proporcionarem variedade e riqueza de experiências de aprendizagem; iv) 

Necessidade de aplicações concretas e ligações ao currículo específico das 

diferentes áreas disciplinares, numa perspectiva de articulação entre as 

propostas de uso das tecnologias e as aprendizagens sugeridas pelo currículo; 

v) Necessidade de equacionar quais são e o que implicam os novos papéis do 

professor; vi) Necessidade de investimento numa aprendizagem colegial (em 

pares, em equipa), uma vez que é um desafio muito exigente e também como 

estratégia de forma a superar o isolamento docente; vii) Necessidade de 

participação e envolvimento activo por parte dos professores; viii) Necessidade 

de acompanhamento do processo, uma vez que estão diferentes dimensões em 

jogo (técnicas, pedagógicas, organizacionais, pessoais) e tem de ser uma coisa 

continuada; ix) Necessidade de tempo para programar, experimentar e avaliar 

os processos de trabalho e respectivos resultados. 

Com base na análise da literatura específica sobre o funcionamento de 

“classes construtivistas”, ainda que não muito abundante, parece ser claro que 
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há muitas formas de usar as tecnologias para criar ambientes estimulantes e 

criativos, quer para os professores, quer para os alunos. Persistem, no entanto, 

como vimos, muitas dúvidas sobre a melhor forma de levar os professores a 

usar as novas tecnologias de forma efectiva ao serviço da aprendizagem 

(Bransford et al., 1999). Não só porque ainda são escassas as ferramentas 

(software) construídas expressamente para uso específico na aprendizagem 

(Vrasidas & Glass, 2005a), mas principalmente porque se desconhece, em 

profundidade, quais os processos de formação mais adequados e o que é 

essencial que os professores saibam, por exemplo, sobre a própria 

aprendizagem ou sobre a tecnologia, para delas poderem tirar partido efectivo 

com os seus alunos. 

Considerado por muitos, como uma das mais significativas experiências 

de desenvolvimento profissional de professores tendo em vista a integração das 

tecnologias no currículo, o projecto ACOT (“Apple Classrooms of Tomorrow”) 

continua a ser, talvez, a principal referência na área da formação de professores 

em serviço, não apenas pelo pioneirismo e pelos resultados alcançados, mas 

sobretudo pelos princípios de que parte, pela riqueza de dados de observação 

recolhidos e pelo próprio processo de investigação, em profundidade, em que 

assenta.  

De facto, constituindo um projecto de investigação longitudinal que 

visava, portanto, muito mais do que a mera criação e realização de situações de 

formação, e centrando-se na observação sobre o que acontece quando 

professores e alunos têm acesso constante à tecnologia (Dwyer et al., 1990a), 

acaba por gerar um espólio de dados de observação ímpar, com base nos quais 

é possível clarificar muitos dos aspectos sobre os quais não havia até então 

conhecimento profundo ou havia apenas um conhecimento difuso15.  

                                                 
15 A investigação decorre durante uma década, a partir de meados dos anos 80, e são 

diversas as publicações com os resultados a que os investigadores vão chegando (Dwyer, 1996; 
Dwyer et al., 1990a, 1990b; Fisher et al., 1996; Sandholtz et al., 1997; Yocam, 1996).  
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A observação das situações de ensino e aprendizagem, em concreto, viria a 

permitir compreender melhor as mudanças ocorridas nos modos de ensinar e 

de aprender neste tipo de ambientes ricos em tecnologia, viria a permitir 

identificar os factores que inibem ou facilitam essa mudança e, não menos 

importante, viria permitir perceber melhor que tipo de apoio externo é 

necessário para promover e sustentar as mudanças desejadas do ponto de vista 

educacional (Dwyer et al., 1990a). 

De entre os princípios fundadores do modelo ACOT, tal como descrito por 

Yocam (1996), destaca-se: i) A sala de aulas enquanto lugar privilegiado para a 

realização das actividades de desenvolvimento profissional dos professores; ii) 

A constituição de equipas de trabalho, de 2 a 4 elementos, formadas por 

professores oriundos da mesma escola; iii) A incorporação de uma abordagem 

construtivista na criação das actividades de desenvolvimento profissional dos 

professores (isomorfismo com o que se pretende que os professores venham a 

fazer com os seus alunos); iv) O envolvimento dos professores em situações de 

conversação e de reflexão sobre a actividade docente, sobre os seus alunos, 

sobre a aprendizagem, sobre tecnologia e sobre como poderão mudar as suas 

próprias práticas; v) A solicitação para que os professores criem planos 

integrados de trabalho que possam ser implementados nas suas próprias aulas; 

e, finalmente, vi) A garantia de apoio aos professores mesmo depois de 

terminado o programa de desenvolvimento profissional. 

É, como se percebe, um conjunto sólido de princípios que haveriam de 

constituir ponto de partida, a partir daí, de outras experiências de 

desenvolvimento profissional de professores, e que acaba por representar, como 

vimos no ponto anterior, algumas das principais ideias-chave dos modelos de 

formação mais centrados no professor e no seu desenvolvimento, a que no 

início deste capítulo nos referimos. Referimo-nos à aprendizagem 

contextualizada e situada no espaço vital da actividade docente (sala de aulas), 

com base na qual o professor é chamado a criar planos de intervenção 
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adequados e ajustados à realidade concreta, mas também à adopção clara de 

uma perspectiva de trabalho didáctico em que se valoriza o trabalho 

colaborativo (equipas de professores em formação), a conversação e a reflexão 

sobre as práticas.  

No que diz respeito à constituição das equipas, sublinha-se o facto, não 

despiciendo, de se exigir que os professores fossem oriundos da mesma escola, 

com o objectivo de garantir um certo compromisso entre os propósitos 

individuais de desenvolvimento profissional e o próprio desenvolvimento da 

instituição de origem.  

 
FIGURA 4.2 MUDANÇAS NA FORMA DE EQUACIONAR 

O ENSINO  E APRENDIZAGEM NAS CLASSES ACOT 

 Ensino tradicional Construção do conhecimento 

Actividade  Centrada no professor e na 
didáctica Centrada no aluno e na interacção 

Papel do professor Especialista e transmissor de 
informação (“fact teller”) Colaborador e às vezes aprendiz 

Papel do aluno Receptor da informação Colaborador e às vezes especialista 

Foco da aprendizagem Memorização e reprodução da 
informação 

Articulação, questionamento, 
criação 

Concepção do conhecimento Acumulação de factos, quantidade Transformação, qualidade 

Demonstração do sucesso Em referência à norma Em referência a critérios 

Avaliação Testes de papel e lápis Portefólios, documentação da 
“performance” 

Uso da tecnologia “Drill and practice” Comunicação, colaboração, acesso à 
informação, expressão  

(Adaptado de Sandholtz, Ringstaff & Dwyer, 1997) 

 

Um dos factores-chave deste modelo, como de outros projectos que se lhe 

seguiram com a mesma lógica de organização, é também o valor atribuído ao 

tempo. Não apenas por se tratar de um projecto longitudinal que, como vimos 

no capítulo 2, não é o tipo de estudos mais frequentes quando se trata de 

investigar neste domínio, mas também por se tratar de uma experiência em que 

o tempo passa a ser considerado como condição indispensável para que as 

mudanças aconteçam: 
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To effect change in education, teachers’ beliefs must gradually be replaced by more 
relevant beliefs and practices shaped by experience in an altered context. When teachers 

work with colleagues and administrators who actively support fundamental change, 

there is far greater opportunity for successful growth of new beliefs and practices.” 

(Dwyer et al., 1990a: 11) 

Uma vez que, como acabámos de observar, há aspectos que se 

entrecruzam, e porque pretendíamos identificar, com base na literatura sobre a 

especificidade da formação nesta área, os alicerces para desenvolvimento de um 

plano de preparação de professores para o uso efectivo das tecnologias, 

tentaremos fazer de seguida a sistematização dos aspectos que, pela sua 

importância estratégica, poderemos destacar da análise efectuada. 

4.5. OUTROS ALICERCES DA FORMAÇÃO PARA AS TIC 

Como se viu, a variável tempo assume uma importância capital, sendo 

referida de forma consistente em todos os estudos sobre as condições 

necessárias à integração das tecnologias nas práticas educativas e nos estudos 

mais directamente ligados com as práticas de formação de professores, 

independentemente dos contextos considerados.  

Um dos aspectos invariavelmente referidos na investigação está 

directamente relacionado com a necessidade de mais tempo para os professores 

aprenderem como usar e integrar as TIC nas suas práticas: tempo para aprender 

e ganhar experiência com as novas tecnologias, tempo para partilhar processos 

e resultados com outros professores, tempo para planificar e avaliar novos 

métodos de trabalho que as TIC implicam, tempo para reflectir e para participar 

na formação (Office of Technology Assessment, 1995). 

Para Brikner (1995) uma formação prática e suficientemente longa seria 

uma forma de superar os obstáculos dos professores à implementação dos 

computadores nas suas práticas pedagógicas, em particular os obstáculos de 

primeira ordem (obstáculos externos). A proposta que o investigador faz é 
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precisamente a de a formação ser organizada numa perspectiva de “aprender 

fazendo”, com tempo suficiente para a experimentação e exploração das 

ferramentas e tecnologias disponíveis, uma vez que se reconhece que esses 

poderão acabar por constituir contextos favoráveis à identificação de formas de 

potenciar os objectivos de aprendizagem, em vez de se ficarem apenas pelo uso 

das tecnologias enquanto ferramentas de ensino. A sugestão do autor para 

superar as barreiras de natureza intrínseca (que designa, como vimos 

anteriormente, de factores de segunda ordem) é a de tal formação permitir e 

proporcionar um apoio continuado (“follow-up”) e uma assistência 

personalizada em função das necessidades específicas do professor. Essa é, 

aliás, segundo Brikner (1995), condição essencial para que a implementação das 

tecnologias baseadas no computador se possam concretizar com sucesso.  

O factor “tempo” é também um dos resultados mais salientes do 

programa ACOT, uma vez que, como referimos já, é preciso em regra pelo 

menos cerca de três anos para que os professores se sintam confortáveis a 

utilizar as tecnologias e passem a pensar, de forma instintiva, como tirar partido 

delas em sala de aulas (Fisher et al., 1996): 

“As countless other studies investigating innovation point out, educational 

change takes time. Data from this four-year study demonstrate that even when 

classrooms are drastically altered and teachers are willingly immersed in innovation, 
change is slow, and sometimes includes temporary regression. Unfortunately, agencies 

or organizations funding innovative programs often expect to see measurable “success” 
within one year of funding. If ACOT had just been funded for such a short period of 

time, and if teachers had not had the time to move into the mastery and impact stages, it 
would have been easy to conclude that education is not ready for high-access-to-

technology environments.“ (Dwyer, 1996) 

A disponibilidade de tempo e um apoio efectivo continuado, pelo menos 

durante as primeiras tentativas de uso, seriam, pois, condições determinantes 

para a redução dos receios dos professores. Seriam também uma forma de se 
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conseguirem baixar os níveis de ansiedade, pelo facto de os professores 

sentirem que não estão sozinhos, mas principalmente pela acção modeladora 

que, do ponto de vista pedagógico, constituía esse apoio, com sugestões 

concretas de uso e encorajamento para a sua utilização com os alunos. 

Em ligação estreita com o factor tempo, os estudos do projecto ACOT 

sugerem também haver uma forte ligação entre as crenças e as práticas dos 

professores e aquilo que está ao seu alcance realizar, do ponto de vista 

pedagógico e didáctico com recurso às tecnologias. Na prática, são claramente 

diferenciadas 5 fases de desenvolvimento pelas quais os professores passam, à 

medida que vão substituindo, gradualmente, as suas crenças e práticas por 

outras novas (Entrada - Adopção - Adaptação - Apropriação – Invenção) e às 

quais corresponderão também níveis diferenciados do ponto de vista de 

competências técnicas, embora esse não seja o factor determinante.  

Como se pode verificar na Figura 4.3 (FASES DE DESENVOLVIMENTO NA 

UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA DAS TECNOLOGIAS), a observação das práticas dos 

professores ao longo de mais de uma década permite concluir que a introdução 

das tecnologias deve ser encarada como um processo gradual pelo qual os 

professores têm de passar, de forma a poderem realizar as mudanças que as 

próprias tecnologias sugerem e podem induzir.  

 
FIGURA 4.3 FASES DE DESENVOLVIMENTO NA UTILIZAÇÃO  

PEDAGÓGICA DAS TECNOLOGIAS  

Estádio Exemplos do que os professores fazem 

Entrada  Aprende o essencial para uso das novas tecnologias 

Adopção Usa as novas tecnologias enquanto suporte ao ensino tradicional 

Adaptação 
Integra as novas tecnologias nas práticas tradicionais, muitas vezes como forma 
de aumentar a capacidade produtiva dos alunos através da utilização de 
processadores de texto, folhas de cálculo ou programas de tratamento de imagem 

Apropriação Incorpora o potencial de cada tecnologia, sempre que adequado, em projectos de 
trabalho interdisciplinares e colaborativos 

Invenção Descobre novos contextos de utilização das diferentes tecnologias disponíveis, 
combinando o seu potencial ao serviço do desenvolvimento dos alunos 

(Adaptado de Sandholtz, Ringstaff & Dwyer, 1997) 
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Atentando concretamente na fase de “Adopção”, definida como a 

utilização de novas tecnologias enquanto suporte aos modos de trabalhos 

tradicionais, percebe-se a sugestão de que as tecnologias podem assumir, nesse 

processo, um papel importante nas práticas actuais dos professores, uma vez 

que pode conferir-lhes a segurança necessária e indispensável à passagem às 

fases seguintes. 

Neste modelo, as práticas tradicionais, baseadas num currículo escrito e 

transmitido, de forma clássica, pelo professor, começam, pois, por ser 

reforçadas através do uso das tecnologias e só depois gradualmente 

substituídas por experiências e oportunidades de aprendizagem mais 

dinâmicas por parte dos alunos. No fundo, a conclusão mais importante para a 

definição de um programa de formação é que seria contraproducente 

"converter" pura e simplesmente as classes tradicionais em classes "altamente 

tecnológicas", ou esperar que bastaria enriquecer tecnologicamente uma 

determinada classe para se operarem as mudanças. 

Na mesma linha se situa Ponte (2000a), defendendo não apenas a 

necessidade de programas de formação de maior duração e profundidade, mas 

também programas de formação, cujo primeiro passo seria promover a 

confiança dos professores na relação com as tecnologias, ajudando-os a 

ultrapassar as dificuldades naturais de quem se começa a interessar por elas. 

Proporcionar os conhecimentos necessários sobre o modo de usar as novas 

tecnologias, mais do que insistir, como na maior parte das situações acontece, 

nos aspectos técnicos, seria, pois, a estratégia adequada, uma vez que, como o 

autor refere, “a maturidade e a capacidade de utilização criativa só vêm, em regra 

bastante depois, quando já há um bom domínio dos novos instrumentos.” (p.172). 

Na linha do reconhecimento da importância que deve ser atribuída ao que 

os professores pensam, é interessante uma síntese sobre os principais estudos 

nesta área realizados nos EUA, em que claramente se sugere não subestimar as 

crenças dos professores: 
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 “Not to underestimate the beliefs of teachers. It is clear that the teachers who tend 
to adopt technology quickly are the ones who feel comfortable and enthused by active, 

student-centered methodologies. On the other hand, the most resistant teachers are 
those who cling to their old magisterial lessons because they are afraid that they will lose 

control of the class if they abandon the teaching style that they know. This fact suggests 
that orienting the training of teachers not so much toward the purely technical, but 

focusing it instead on the positive pedagogical effects the new style would render (co-
operative work, problem solving, research, etc.) and becoming familiar with cutting-

edge technology in the process.”(Lara, 2006). 

Em complemento do que vimos no capítulo anterior sobre os factores 

pessoais, Cuban (1986) chama à atenção ainda para a importância que, na 

preparação dos professores, deve assumir o modo como os indivíduos reagem 

às mudanças cujo alcance não compreendem, às mudanças que, de alguma 

maneira, são obrigados a concretizar, ou às mudanças que põem em causa o 

modo e a própria eficiência com que habitualmente executam a sua actividade. 

Ou seja, que é importante explicar o sentido e o valor dessas mesmas 

mudanças, se o objectivo for o de evitar e ultrapassar a resistência e a oposição 

às medidas que, num determinado contexto, se pretendem implementar. 

Como alguns autores sublinham, são aí particularmente relevantes as 

oportunidades de exploração que os professores possam realizar em situações 

concretas de utilização dos computadores, de preferência com os alunos, e com 

a possibilidade de recurso a assessoria pedagógica à medida que se aplicam 

novas ideias na prática (Joyce et al., 1992). 

Tal como verificámos em muitos dos estudos analisados, a introdução das 

tecnologias não é condição suficiente para modificar, por si só, o modo como os 

professores organizam a sua actividade profissional e o modo como ensinam 

(CEO, 2001; Cuban, 2001), nomeadamente nos casos em que essas tecnologias 

são introduzidas em contextos de ensino mais tradicionais. Apesar do 

reconhecimento que, nessas situações, possa haver do seu potencial para a 
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aprendizagem e apesar do fenómeno de indução a que também aludimos, 

dessas mesmas tecnologias tenderem a provocar mudanças no sentido de 

metodologias mais activas, mais centradas no aluno e em que passa a ganhar 

também espaço o próprio desenvolvimento de competências digitais por parte 

dos alunos. 

Os trabalhos de Cuban (1986; 2001) reforçam mesmo a necessidade de 

prestar atenção ao processo de aquisição e introdução das tecnologias na sala de 

aulas, de forma a evitar os erros cometidos no passado com outras tecnologias 

(tal como discutimos no capítulo 2), em que muitas vezes a situação mais 

comum era a de o professor não dominar o meio utilizado, não saber 

verdadeiramente como tirar partido dele e acabar por utilizá-lo, por pressões 

externas, em situações concretas e para tratar assuntos em que não seriam 

talvez os mais adequados.   

Uma outra linha emergente da investigação sobre a preparação dos 

professores está relacionada, precisamente, com a continuidade do apoio que é 

fornecido, nomeadamente depois da realização de momentos formais de 

formação (Vrasidas & Glass, 2005a). Dadas as dificuldades que é natural 

experimentarem quando tentam adoptar as estratégias que acabaram de 

aprender tendo em vista a integração curricular das tecnologias, e de forma a 

sentirem apoio nesse processo, uma das condições consideradas determinantes 

é os professores poderem contar com uma estrutura de suporte que permaneça 

disponível, para além das sessões e momentos formais de formação. O 

argumento principal é precisamente o facto de se sentirem mais confortáveis 

nas experiências que realizam com os seus alunos se souberem que podem 

dispor de ajuda quando precisam dela.  

Apesar de a ênfase se situar na procura de ajuda para resolução de 

problemas técnicos, nomeadamente quando os professores iniciam a sua 

preparação no campo das tecnologias, alguns estudos mostram que a partir de 

uma determinada altura prevalecem as questões e problemas de carácter 
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pedagógico para os quais se torna decisiva uma intervenção especializada. Ou 

seja, uma intervenção em termos de ajuda na avaliação da adequação e eficácia 

das estratégias utilizadas, em termos de sugestão de modos de trabalhos 

específicos e da sua adequação aos objectivos de aprendizagem estabelecidos, 

mas também enquanto mera oportunidade de partilha sobre o que está a ser 

feito, sobre o modo como as actividades estão a decorrer, sobre as dificuldades 

vivenciadas e o modo como foram superadas, por exemplo.  

Uma abordagem que parece ser bem sucedida para prestar esse apoio, 

assenta na ideia da criação de parcerias entre as escolas onde os professores 

trabalham e as instituições responsáveis pelo desenvolvimento, implementação 

e avaliação dos programas que têm como objectivo preparar os professores para 

ensinarem com tecnologias (Vrasidas & Glass, 2005a). A perspectiva de 

colaboração entre os professores sujeitos da formação, os próprios formadores e 

outros especialistas, no desenho e desenvolvimento de programas específicos 

visando a infusão das tecnologias no currículo (Radinsky et al., 2005) é aliás, 

uma das estratégias com resultados positivos experimentada na Universidade 

de Illinois, em Chigago, no âmbito do Projecto TITUS – “Teachers Infusing 

Technology in Urban Schools” (Smolin et al., 2002). Não apenas pelo efeito 

positivo, de aceitação, que provoca junto dos professores, por sentirem que 

participam, desde a fase da concepção, nas estratégias que haverão de ser 

implementadas e avaliadas, mas principalmente por esse processo de desenho 

curricular constituir em si mesmo o próprio contexto de desenvolvimento 

profissional: “Collaborative curriculum design anchors de process of learning to use 

technolgy within na exploration of what is to teach and learn the subject.” (Radinsky 

et al., 2005: 369-370). 

Tal como referimos para o caso da formação que é organizada e tem lugar 

nas instituições de formação inicial, também a necessidade de suporte por parte 

da instituição parece ser necessário no caso da formação contínua de 

professores: 



194 

“For a plan to be successful at any institution, it is necessary to have their 
unconditional support—through action plans described earlier, incentives that promote 

the integration of technology, procedures for evaluating its efficacy based on student 
responses and teachers’ labour and effort (standards that recognise new skills learned 

with technology), either through the promotion of teachers (criteria for hiring and 

promotion)” (Lara, 2006). 

De acordo com os investigadores responsáveis pelo projecto TITUS 

(Smolin et al., 2002), uma opção importante no desenho da formação, 

nomeadamente no caso da formação inicial, consiste em seleccionar estratégias 

de desenvolvimento profissional que envolvam também o grupo de formadores 

que têm a seu cargo a preparação dos futuros professores. Verificando-se que a 

falta de preparação, ou uma preparação inadequada, dos próprios professores 

encarregados pela formação, é determinante do tipo e da qualidade do trabalho 

que, posteriormente, será desenvolvido no terreno (Simpson et al., 1999), a 

solução passa por ajudar esses professores a identificar, nas matérias que 

normalmente leccionam, espaços em que as tecnologias possam fazer sentido e 

acrescentar mais-valia, acompanhando-os depois no processo de criação e 

desenvolvimento de situações de ensino e aprendizagem adequadas aos 

objectivos delineados. 

Em jeito de conclusão, muito embora provisória, uma vez que a ideia é 

que estas considerações constituam, antes de tudo, ponto de partida para 

reflexões posteriores, parece-nos adequado fazê-lo com uma interrogação que 

nos remete para a discussão sobre o próprio papel da escola - aspecto que, como 

vimos no início deste capítulo, é um dos primeiros aspectos da escala de valores 

a considerar na configuração do que deve ser a formação de professores: 

Pretende-se uma escola que, à semelhança dos outros sectores da 

sociedade, evolui e é capaz de liderar o processo de mudança, ou aceitamos 

tranquilamente a neutralização do potencial dos computadores para “fazer 
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diferente”, escolarizando-os, e contribuindo activamente para a sua 

“domesticação” (Petraglia, 1998)? 

Do nosso ponto de vista, se o objectivo for o de aproveitar efectivamente o 

potencial pedagógico das tecnologias, isso não será possível se os professores 

continuarem a ser preparados de modo convencional, acabando por fazer um 

uso pouco ambicioso dos computadores, ou mesmo rejeitando-os, porque não 

vêem a sua utilidade mas, acima de tudo, porque continuarão a replicar 

metodologias de trabalho tradicionais que em nada contribuem para as 

mudanças desejadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAPÍTULO 5 

AS TIC NA EDUCAÇÃO EM PORTUGAL 
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5.1. INTRODUÇÃO 

De forma a permitir contextualizar o estudo que desenvolvemos, 

fornecendo de uma forma estruturada alguns dados sobre a realidade 

portuguesa, apresentamos, de seguida, uma síntese dos elementos mais 

relevantes sobre a situação das TIC em Portugal à data em que se inicia este 

estudo1. Fazemo-lo não apenas pela importância que assume, em geral, o 

conhecimento da realidade envolvente na compreensão e interpretação de um 

determinado campo de estudo (Estrela, 1984), mas também porque se trata de 

um campo de estudo muito recente sobre o qual importa sistematizar a 

informação disponível2.  

Assim, no sentido de uma melhor compreensão da realidade portuguesa 

no que se refere à utilização das TIC na escola e com o propósito de 

caracterizarmos o contexto próximo em que o nosso estudo se desenvolve, 

tomaremos como eixos estruturantes: i) As medidas de política educativa 

visando a promoção das TIC em contexto educativo, incluindo projectos e 

experiências pedagógicas desenvolvidos nessa área; e ii) Dados sobre as TIC nas 

escolas portuguesas em geral; e, por último iii) Informação sucinta sobre o 

próprio projecto Pedactice. A decisão sobre a inclusão de uma referência mais 

detalhada a este projecto justifica-se não apenas porque é uma forma de ilustrar 

o tipo de projectos incentivados pelas estruturas comunitárias, mas sobretudo 

porque o projecto Pedactice constituiu, como se disse, o contexto próximo em 

que o nosso estudo emerge. 

 

                                                 
1 Para informação actualizada após essa data, ver o balanço realizado recentemente por 

Viseu (no prelo) ou a descrição detalhada realizada por Freitas (2004). 

2 Como refere Albano Estrela, “Do ponto de vista do método científico, o conhecimento do real 
constitui a primeira etapa de trabalho.” (1984: 13). 
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5.2. MEDIDAS VISANDO A PROMOÇÃO DAS TIC 

Do ponto de vista político e de uma forma clara e explícita é apenas em 

1996 que em Portugal se vem assumir a importância estratégica das novas 

tecnologias da informação e comunicação para o desenvolvimento global do 

país e como forma de acompanhar a evolução tecnológica visível já em grande 

parte do mundo industrializado. O texto político daí resultante, designado de 

“Iniciativa Nacional para a Sociedade da Informação”, definia e estruturava-se 

em torno de quatro grandes vectores que, de alguma maneira, davam a 

dimensão abrangente com que a questão pretendia ser desde logo assumida: “O 

Estado Aberto, a Escola Informada, a Empresa Flexível e o Saber Disponível”. 

Nesse sentido, a Resolução do Conselho de Ministros nº 16/96 de 21/3/96 

criava em Portugal a “Missão para a Sociedade da Informação” cujo mandato 

visava exactamente "promover um amplo debate nacional sobre o tema da Sociedade 

da Informação, tendo em vista a elaboração de um Livro Verde que, nomeadamente, 

contenha propostas de medidas a curto, médio e longo prazos, a ser presente à 

Assembleia da República". Ainda que, pelo menos nesta fase, fosse marcadamente 

ao nível das intenções, pode dizer-se que é a partir dessa altura, que o próprio 

Estado pretende assumir a iniciativa do processo de "formação de cidadãos aptos 

para a sociedade da informação" reconhecendo ao mesmo tempo à escola um papel 

fundamental e um dos principais focos de intervenção para se conseguir um 

caminho seguro e sólido para o futuro. 

Com o aparecimento de outras medidas no mesmo sentido, entre elas 

alguns estudos prospectivos, como é o caso do “Plano Nacional de 

Desenvolvimento Económico e Social”, ou mesmo da implantação no terreno de 

alguns projectos específicos derivados desses mesmos enunciados políticos, 

parece existir nessa altura em Portugal, tal como hoje ainda, um clima político e 

institucional altamente favorável ao incremento e utilização das novas 

tecnologias nas mais diferentes áreas de acção da sociedade e, no caso que aqui 

mais interessa, também na Educação. Um indicador disso mesmo pode ser 
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encontrado também no esforço de investimento na área da Educação em 1999, 

com o Orçamento de Estado a incluir um aumento de 8% relativamente ao ano 

anterior e constituindo cerca de 6% do PIB. 

A juntar a uma enorme adesão verificada na própria sociedade portuguesa 

a algumas das mais recentes tecnologias, como é caso dos sistemas bancários 

ATM ou a próprias comunicações móveis, e muitas outras áreas em que o 

efectivo uso das tecnologias é já algo a que o cidadão comum se habituou, pode 

também dizer-se que a sociedade portuguesa não só reconhece a importância 

das novas tecnologias como espera que a Escola assuma o seu papel na 

preparação dos jovens nesse campo específico. Graças ainda à intensa pressão 

política e diversificado conjunto de iniciativas, recomendações ou directivas, 

mas também financiamentos oriundos da União Europeia, pode afirmar-se com 

rigor que residiu também aí grande parte do estímulo e incentivo para se 

alcançarem os níveis verificados noutros países europeus. 

5.2.1. AS PRINCIPAIS INICIATIVAS DE ÂMBITO EUROPEU 

Enquadradas originalmente pelo “Plano de Acção Aprender na Sociedade 

de Informação” (1996), em que se estabelecem as principais linhas orientadoras 

de uma estratégia para fazer face aos desafios da globalização, da crise 

económica e social e de uma sociedade de informação e conhecimento sem 

fronteiras e em constante mudança, as iniciativas neste campo são diversas e, de 

uma forma cada vez mais visível, passam a fazer parte integrante das políticas 

educativas de cada um dos países membros da união europeia. Aí se define, 

globalmente, que as TIC deverão desempenhar um papel central na preparação 

dos jovens para o século XXI, através dos novos recursos que proporcionam, 

mas sobretudo através das mudanças na própria forma de aprender, na 

possibilidade de uma aprendizagem autónoma, adaptada às necessidades de 

cada indivíduo e ajustada ao conceito de formação ao longo da vida. 
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Com o acelerado desenvolvimento da Internet e de forma a satisfazer a 

cada vez maior necessidade de preparar a escola e a sociedade para 

acompanharem esse desenvolvimento e assim se poderem alcançar os 

ambiciosos objectivos estabelecidos, surgem posteriormente novos programas 

de apoio e incentivo à investigação, dos quais se destacam, por exemplo o 

“Plano de Acção para a Internet”3 (1999) e o “5º Programa Quadro de IDT”, este 

último estabelecendo as prioridades da união europeia no que se refere às 

actividades de investigação e desenvolvimento tecnológico para o período de 

1998-2002. De forma a ilustrar estas tendências, na forma de pensar e 

equacionar a Escola como eixo fundamental das mudanças esperadas, embora 

sem a pretensão de exaustividade, referem-se de seguida e sucintamente alguns 

exemplos das medidas entretanto implementadas e aqui apresentadas como 

ilustração do tipo influência exercida não só em Portugal, mas também nos 

restantes países da união europeia: a "Educational Multimedia Task Force", a rede 

europeia de escolas SchoolNet e a iniciativa no âmbito da utilização pedagógica 

da Internet "NetDays". 

A "Educational Multimedia Task Force", constituída em 1996 e tendo como 

preocupação central a qualidade e quantidade do software multimédia 

educativo existente na Europa, assenta a sua acção numa estratégia de incentivo 

e desenvolvimento da investigação. Teria na sua génese a constatação da 

supremacia dos Estados Unidos da América nessa matéria e viria a concretizar 

a sua acção através do apoio a projectos de investigação e desenvolvimento na 

área da utilização pedagógica das tecnologias, com o objectivo de "dinamizar o 

mercado europeu do multimédia educativo e cultural, reforçar as indústrias que operam 

                                                 
3 Plano de acção promovido pela Comissão Europeia em resposta a uma solicitação do 

Conselho da Europa. Um dos documentos que também interessa referir, porquanto, de certa 
forma lhe dá origem é o Livro Branco “Enseigner et apprendre vers la société cognitive” (Cresson et 
al., 1995) em que se destaca a importância estratégica e se estabelece como prioritários os 
investimentos na área da educação e formação para "realizar as ambições da sociedade europeia" 
face aos três grandes desafios aí identificados, o da sociedade da informação, o da globalização 
e o do desenvolvimento científico e tecnológico. 
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no sector, e permitir que os Europeus beneficiem plenamente das potencialidades das 

novas tecnologias para a sua educação, para a sua formação e, de uma forma mais geral, 

para a valorização da sua cultura." (Bangemann & Cresson, 1996). 

A “SchoolNet Europeia”, lançada em 1997 e com um cariz mais 

estruturante, dado pretender a implementação de uma rede europeia de 

escolas, tinha como principal finalidade não só promover o uso das TIC na 

Educação, mas sobretudo promover o contacto e a cooperação efectiva entre 

escolas dos diferentes países. Assentava, entre outras estratégias, "na preparação 

e desenvolvimento profissional dos professores, no encorajamento e apoio ao 

intercâmbio, na concertação e planificação conjunta de actividades, na disponibilização 

de materiais didácticos e pedagógicos, na troca de experiências e exemplos de boas 

práticas". 

A iniciativa "NetDays", lançada também em 1997, especificamente 

direccionada para o fomento da utilização pedagógica da Internet, teve como 

origem uma experiência americana semelhante implementada no ano anterior. 

Visando também a criação de infra-estruturas de comunicação e intercâmbio 

entre a comunidade educativa dos diferentes países da União Europeia, esta 

iniciativa assentava em três objectivos essenciais: i) Sensibilizar sobre a mais-

valia pedagógica da Internet e divulgar boas práticas, aproveitando não só a 

experiência de um largo número de redes de escolas europeias que já nessa 

altura utilizavam a Internet como instrumento de comunicação, mas também a 

experiência de muitos projectos desenvolvidos no âmbito de outros programas 

comunitários (Socrates, Leonardo da Vinci, etc.); ii) Proporcionar o 

funcionamento em rede a escolas que por falta de recursos humanos e 

financeiros ainda não tenham tido hipótese de participar neste tipo de 

actividade; e, por último, iii) Estimular a criação de novas redes de cooperação e 

intercâmbio principalmente em situações de maior desfavorecimento. 
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5.2.2. O LIVRO VERDE PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

No caso específico do nosso país e como anteriormente referimos, é o 

“Livro Verde para a Sociedade da Informação” (Missão para a Sociedade da 

Informação, 1997) que vem enunciar de uma forma explícita e articulada, 

porquanto faz referência e relaciona as diferentes esferas de intervenção na 

sociedade portuguesa, a perspectiva adoptada em Portugal. Como é referido na 

sua introdução, o Livro Verde pretendia “ser uma reflexão estratégica para a 

definição de um caminho de implantação da Sociedade da Informação em Portugal, 

numa perspectiva transversal, centrada nas suas manifestações nos múltiplos domínios 

da vida colectiva e da organização do Estado, e subordinada a preocupações de estímulo 

à criatividade, à inovação, à capacidade de realização, ao equilíbrio social, à 

democraticidade de acesso, à protecção dos carenciados e dos que apresentam deficiências 

físicas ou mentais.” (p. 11). 

Numa nota prévia, o Presidente da Equipa de Missão refere por sua vez os 

pressupostos e os objectivos que terão presidido ao seu lançamento: “Neste Livro 

Verde reconhece-se que a Sociedade da Informação pode contribuir para a melhoria do 

bem-estar dos cidadãos, em virtude de facilitar a construção de um Estado mais aberto, a 

inovação no ensino e na formação profissional, o acesso ao saber, o desenvolvimento de 

novas actividades económicas e o aumento da oferta de emprego com níveis de 

qualificação profissionais mais elevados, entre outros contributos positivos.” (p.8). 

Por seu lado, algumas partes do texto referem-se claramente ao papel 

importante que a Escola deve ter nesse processo, como por exemplo: “A escola 

desempenha um papel fundamental em todo o processo de formação de cidadãos aptos 

para a sociedade da informação e deverá ser um dos principais focos de intervenção para 

se garantir um caminho seguro e sólido para o futuro.”, ou “O potencial das tecnologias 

de informação susceptível de servir os objectivos do sistema de ensino e formação deve 

ser explorado, pelo contributo que pode fornecer para melhorar a qualidade do ensino e 

ainda na preparação para a vida activa. Uma das prioridades a assumir consiste, por 
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isso, na generalização da utilização dos computadores e no acesso às redes electrónicas 

de informação pelos alunos de todos os graus de ensino.” (p.9). 

No que à questão do acesso às tecnologias diz respeito, as referências são 

muito explícitas, pois aí se afirma que: “A escola pode contribuir de um modo 

fundamental para a garantia do princípio de democraticidade no acesso às novas 

tecnologias de informação e comunicação e pode tirar partido da revolução profunda no 

mundo da comunicação operada pela digitalização da informação, pelo aparecimento do 

multimédia e pela difusão das redes telemáticas. “(p.11). 

Constituindo apenas exemplos de enunciados, de forma a permitir 

compreender o posicionamento tomado como referência em Portugal, importa, 

por outro lado, deter a atenção no conjunto de medidas concretas para a 

Educação anunciadas no mesmo documento: 

− No que diz respeito ao equipamento das escolas, "Equipar todas as 

bibliotecas dos estabelecimentos escolares do 5º ao 12º anos com um computador 

multimédia com ligação à Internet" (Medida 1), embora de acordo com as 

recomendações do Conselho da Europa, se aponte para o objectivo 

mínimo de um computador multimédia por sala de aula até ao ano 2000; 

– No que diz respeito aos conteúdos (Medida 2), “Desenvolver conteúdos 

educacionais, culturais e meios de auxílio e pesquisa destinados a suportar as 

actividades docentes e o processo de aprendizagem nos estabelecimentos escolares 

em todos os graus de ensino"; 

– No que diz respeito à estratégia e meios de suporte (Medida 3) “A par do 

apetrechamento informático das escolas perfilhar uma filosofia de investimento 

em projectos de telemática educativa para o aumento da qualidade do sistema de 

ensino. Participar nas redes educativas internacionais usando os meios da 

sociedade da informação"; 
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– No que se refere à preparação dos professores (Medida 4), “Criar nos 

programas de formação inicial e contínua de professores valências de capacitação 

em tecnologias da informação e comunicação"; 

– No que se refere ao currículo (Medida 5), “Rever e adaptar os programas 

escolares no sentido de melhor contemplarem o estudo das temáticas associadas à 

sociedade da informação"; 

– No que se refere à avaliação da iniciativa (Medida 6), “Lançar medidas de 

avaliação dos programas de tecnologias de informação em curso, avaliando os 

impactos das suas diferentes fases e efectuando eventuais adaptações e 

redireccionamento das actividades programadas. Avaliar o uso da telemática 

educativa e das tecnologias da informação e das comunicações no ensino das 

diversas disciplinas"; 

– No que se refere a uma estratégia muito específica sobre a Língua 

Portuguesa (Medida 7), “Promover e utilizar as tecnologias da informação e 

das comunicações, nomeadamente a Internet ou outras redes telemáticas, na 

divulgação e ensino da cultura e língua portuguesas no estrangeiro, 

designadamente junto da diáspora e no âmbito dos países lusófonos". 

De uma maneira geral pode dizer-se que as 7 medidas aí definidas 

contemplam um conjunto amplo de vertentes tendo em vista alcançar aqueles 

objectivos e que dariam lugar a diferentes concretizações no terreno, como é o 

caso dos projectos que a seguir nos referimos sumariamente. 

5.3. PROJECTOS E EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS  

Para além do apetrechamento das escolas (referido na Medida 1), os 

projectos de incentivo à utilização das tecnologias de informação e comunicação 

pela comunidade educativa são talvez a face mais visível da implementação e 

operacionalização destas medidas no terreno, como é o caso do “Programa 

Nónio Século XXI” e o “Programa Internet nas Escolas”, aliás dois dos principais 

eixos de desenvolvimento das TIC na educação em Portugal (decorrentes da 

Medida 3). Antes de procedermos à apresentação do seu âmbito e principais 
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objectivos, merece-nos uma referência especial aquele que em nossa opinião foi 

a experiência pedagógica que marca decisivamente os esforços de integração 

das tecnologias na escola em Portugal - o projecto MINERVA.  

5.3.1. PROJECTO MINERVA 

Lançado numa altura em que quase por todo o mundo apareciam 

projectos similares, o Projecto MINERVA (Meios Informáticos no Ensino, 

Racionalização, Valorização, Actualização) teve o seu início formal em 1985 e 

foi o primeiro projecto da iniciativa do governo português para a introdução 

das tecnologias da informação e da comunicação nas escolas primárias e 

secundárias em Portugal e para apoiar investigação sobre o uso dessas 

tecnologias na aprendizagem. Tratando-se de um projecto integrado e de 

expressão nacional, que se prolonga até 1994, visava proporcionar o 

apetrechamento informático das escolas, mas também promover o 

desenvolvimento de software educativo e a necessária formação de professores 

para o desenvolvimento de experiências curriculares com as tecnologias da 

informação e da comunicação (Ponte, 1994). 

Vindo a assumir uma particular relevância nomeadamente em termos de 

criação de uma efectiva consciência sobre o contributo que as novas tecnologias 

poderiam aportar à comunidade educativa, vários foram também os efeitos a 

outros níveis como é o caso das recomendações para utilização de tecnologias 

da informação e da comunicação em várias disciplinas e em actividades de 

natureza não disciplinar. Apesar de algum interregno e muitas incertezas e 

indefinições sobre o desenvolvimento futuro e a forma que assumiriam os 

projectos que se lhe seguiriam, poderá dizer-se, em suma, que de uma maneira 

ou de outra, terá constituído também o balão de ensaio para o futuro 

desenvolvimento das políticas na área das tecnologias da informação e 

comunicação na Educação a que seguir se fará referência (Freitas, 2004).  
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5.3.2. PROGRAMA NÓNIO SÉCULO XXI 

No seguimento do que no “Livro Verde para a Sociedade da Informação” 

foi definido, seria lançado pelo Ministério da Educação, em Outubro de 1996, o 

“Programa Nónio Século XXI” (Programa de Tecnologias de Informação e 

Comunicação na Educação), constituído por quatro subprogramas 

complementares e que, de alguma maneira, visavam dar execução às principais 

áreas de desenvolvimento identificadas: i) Aplicação e desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação; ii) Formação de professores; iii) 

criação e desenvolvimento de software educativo; e, por último, iv) Difusão de 

informação e cooperação internacional.  

Tal como referido ainda no “Livro Verde”, a estratégia concreta de 

implementação no terreno passava entre outros: i) Pelo incentivo à criação de 

Centros de Competência com projectos específicos de aplicação e 

desenvolvimento em "áreas pedagógico-tecnológicas" vocacionados para a 

escola e que teriam também como função a formação dos professores e o apoio 

dos projectos das próprias escolas; ii) Pelo financiamento a projectos educativos 

das escolas dos ensinos básico e secundário; iii) Pela dinamização e apoio de 

diferentes actividades complementares, tais como, a produção e edição de 

software educativo, a produção de informação de interesse educativo a 

disponibilizar pela Internet, a organização de congressos no âmbito das TIC em 

Educação, a participação de professores dos ensinos básico e secundário em 

congressos internacionais sobre TIC na Educação, a participação de nacionais 

dos PALOP em congressos realizados em Portugal naquele âmbito.  

5.3.3. PROGRAMA INTERNET NA ESCOLA 

Visando sobretudo a especificidade das questões relacionadas com a 

Internet e sua utilização pelas escolas para fins educativos e dando 

cumprimento ao que no “Livro Verde” se estabelecia sobre o equipamento das 

escolas nesta matéria (Medida 2), o Programa Internet na Escola, concretizou-se, 
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numa primeira fase, pela instalação de um computador com capacidades 

multimédia na biblioteca de todas as escolas do ensino não superior, público e 

privado, do 5º ao 12º, e respectiva ligação à Internet, estando prevista, numa 

segunda fase, a extensão do programa às escolas do primeiro ciclo.  

Da responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia, que para o 

efeito criou um órgão próprio para o acompanhamento do programa (uArte), 

tinha como objectivos promover: i) A produção de conteúdos científicos e 

tecnológicos a disponibilizar na rede; ii) O desenvolvimento de actividades 

telemáticas nas escolas; iii) Formas de interacção e parceria entre os vários 

parceiros educativos.  

Para atingir tais objectivos previa-se não apenas a continuação do 

apetrechamento dos estabelecimentos escolares adoptando taxas de cobertura 

compatíveis com a importância estratégica do sistema escolar na 

democratização do acesso à sociedade da informação, mas também o 

desenvolvimento das bibliotecas digitais públicas e universitárias, como meio 

facilitador do acesso à informação e ao conhecimento, no contexto do sistema 

educativo, da promoção da cultura e da investigação científica. 

5.4. AS TIC NAS ESCOLAS PORTUGUESAS 

Para além da importância que se reconhece aos enunciados políticos e aos 

projectos de intenção acabados de mencionar, parece-nos necessário, até para se 

ter um quadro mais completo da realidade portuguesa no que se refere às 

tecnologias da informação e comunicação na escola, traçar o quadro dessa 

mesma realidade com base nalguns dados disponíveis sobre a situação das TIC 

nas escolas portuguesas naquele momento. Fá-lo-emos com base em quatro 

aspectos que de alguma maneira complementam as referências que tivemos 

oportunidade de fazer anteriormente sobre a situação no nosso país: i) O 

apetrechamento das escolas; ii) As orientações curriculares; iii) A investigação 

científica na área das TIC; e, por último, iv) O ponto de vista dos alunos. 
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5.4.1. O APETRECHAMENTO DAS ESCOLAS 

Tal como se podia ler num dos documentos produzidos na altura pelo 

“Conselho Nacional de Educação” (Conselho Nacional de Educação, 1999), 

“Sem os meios físicos de suporte, a Sociedade da Informação na Escola é mera figura de 

retórica e tudo o mais que se possa acrescentar não tem sentido.” (p.249)4. Esta 

afirmação sugere, aliás, de forma muito clara, que a questão da integração 

educativa das tecnologias passava antes de mais pela verificação das condições 

materiais para que o acesso às tecnologias e a sua utilização efectiva por 

professores e alunos fossem de facto possíveis. É com esse objectivo que 

tentaremos dar aqui uma panorâmica geral da situação, muito embora a 

inexistência de estatísticas e estudos sistemáticos sobre a realidade das escolas 

não nos permitisse aprofundar a análise como se justificaria. 

O único estudo nesta área de que tivemos conhecimento, aliás, havia sido 

realizado pelo próprio Ministério da Educação (Ministério da Educação, 2002)5. 

Não podendo constituir um quadro rigoroso da situação, por se referir apenas 

ao conjunto de escolas que haviam respondido ao inquérito efectuado6, serve, 

no entanto, como uma aproximação à realidade sobre o apetrechamento das 

escolas portuguesas no final do século passado. Da análise que fizemos desses 

dados, no que se refere concretamente ao apetrechamento informático, o 

cenário não era nada animador, nomeadamente no caso do 1º Ciclo, em que, 

das escolas que responderam ao inquérito (369), apenas 10% diziam possuir 

computador. Curiosamente, no caso dos 2º e 3º Ciclos os valores subiam, de 

                                                 
4 Parecer nº 2/98 - A Sociedade da Informação na Escola (Conselho Nacional de Educação, 

1998). 

5 Estudo publicado em 2002 mas baseado em levantamento estatístico sobre o 
equipamento informático e sua utilização na escola realizado em 2000. 

6 O número de respostas ao inquérito ficaria, aliás, muito aquém do universo das escolas 
dos diferentes níveis de ensino que, excluindo os Jardins de Infância, rondaria, naquela altura, 
cerca de 10 mil e quinhentas. 
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forma vertiginosa, para 90%7. Se de uma forma geral a meta de um computador 

por escola estava ainda longe, muito mais distante estaria o objectivo mínimo 

anunciado para o ano 2000 de um computador por sala de aula.   

A análise da tipologia dos equipamentos referidos mostra, por outro lado, 

que muitos dos computadores não possuíam capacidades multimédia (apenas 

47% possuíam processador Pentium), sendo particularmente preocupante a 

situação no caso do 1º Ciclo, pois não só revelava escassez de computadores, 

como os que possuía, apresentavam, em geral, configurações mais antigas. Era 

também completamente díspar a situação no que respeita à ligação dos 

computadores à Internet. Se, no caso do 2º e 3º Ciclos, cerca de 90% das escolas 

tinham pelo menos um computador ligado à Internet 8, já nas escolas do 1º Ciclo 

o acesso à Internet era praticamente inexistente. Em termos de localização dos 

computadores e considerando o conjunto das escolas, verificava-se uma muito 

reduzida percentagem de computadores em salas de aulas. De facto, apenas 

4,8% das escolas que responderam ao inquérito diziam dispor de salas de aulas 

com computador. Em geral, o equipamento informático encontrava-se 

principalmente nas Bibliotecas (24,2%), em salas específicas (15,6%) e em 

laboratórios de Informática (15%) 9.  

A análise dos dados mostra também haver uma diferença substancial 

entre o 1º Ciclo e os restantes níveis de ensino no que diz respeito à localização 

dos computadores: no caso do 1º Ciclo, 43, 5% dos computadores encontravam-

se em salas de aulas; no caso das escolas do 2º e 3º Ciclos e Secundário a 

localização dos computadores verificava-se sobretudo nas Bibliotecas (21,3%), 

                                                 
7 A situação agravar-se-ia se os cálculos fossem feitos relativamente ao universo de 

escolas. Estimamos que, nesse caso, apenas 10% das escolas portuguesas disporiam de 
computador nessa altura. 

8 Conforme se preconizava na Medida 1 do referido Livro Verde. 

9 São ainda referidas outras localizações não especificadas (Outros locais, 16,6%) e os 
computadores destinados ao trabalho administrativo e de apoio à gestão (Secretarias, 23,8%). 
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em salas específicas (16,5%) e em laboratórios de informática (13,9%) 10. De 

referir ainda que a existência de redes locais era referida em apenas 5,5% do 

total de escolas respondentes. 

No que se refere ao software disponível, grande parte das respostas reporta 

a existência dos sistemas operativos necessários ao funcionamento dos 

computadores (13,6%) e de programas utilitários, de processamento de texto 

(4,0%) e de imagem (4,1%) e onde se podem incluir ainda outros produtos 

integrados (12,8%). É referida também a existência de software educativo, mas 

com um valor muito baixo, de apenas 8,7%, não sendo fornecida qualquer 

informação específica sobre as suas características.  

Um outro indicador que costuma ser utilizado na análise é a proporção de 

número de alunos por computador (ratio), verificando-se nessa altura, com base 

nesses dados, uma ratio média de cerca de 35 alunos para cada computador. 

Uma análise mais profunda dos dados permite-nos verificar, no entanto, 

algumas discrepâncias no que se refere à forma como se distribui esse valor 

pelas escolas, não sendo de forma alguma uniforme a relação do número de 

alunos por computador.  

De facto, tomando como base os dados apresentados nesse mesmo estudo, 

cerca de 9% das escolas apresentavam uma ratio superior a 100 alunos por 

computador, 27% uma ratio de 50 a 99 alunos por computador, cerca de 46% 

uma ratio de 20 a 49 alunos por computador e apenas 18% uma ratio de 1 a 19 

alunos por computador. Valores, de qualquer forma, muito distantes das metas 

anunciadas e que, como não poderia deixar de ser, são um importante elemento 

para se compreender realidade portuguesa no momento em que decorreu o 

nosso estudo. 

 

                                                 
10 No caso destas escolas era curiosa a situação de ser a Secretaria (e outros serviços de 

gestão) o local com mais computadores (27,7% dos equipamentos existentes). 
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5.4.2. AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA AS TIC 

Muito embora os movimentos de reforma curricular em Portugal no final 

da década de 90 fossem de alguma maneira acompanhados pela explosão das 

novas tecnologias de informação e comunicação e passassem a ser visíveis no 

currículo oficial algumas alusões à necessidade de inclusão das TIC no trabalho 

escolar, a maioria dos Programas não referiam as tecnologias (Ponte, 1994)11, 

pelo menos de uma forma sustentada e que fosse além do mero reconhecimento 

da importância que elas poderão ter no processo de ensino e aprendizagem12. 

No mesmo sentido estava, aliás, a Medida 5 do Livro Verde em que se 

reconhece a necessidade de “Rever e adaptar os programas escolares no sentido de 

melhor contemplarem o estudo das temáticas associadas à sociedade da informação”. 

Ou, mais especificamente, “Incluir o ensino experimental das tecnologias de 

informação e reformular os programas escolares para contemplar a problemática do 

ensino tecnológico das tecnologias da informação. “(p. 38).  

Numa análise exploratória que fizemos com base em alguns dos mais 

relevantes documentos oficiais a este propósito13, pudemos verificar a pouca 

profundidade e detalhe das referências feitas, ficando-se apenas por enunciados 

gerais reconhecendo que se trata de algo necessário ao desenvolvimento da 

sociedade portuguesa, mas sem qualquer medida concreta sobre o que fazer e 

como fazer, em sintonia com os pressupostos teóricos que lhes subjazem. 

No que se refere aos “Objectivos do Sistema Educativo”, é possível 

observar uma referência, ainda que vaga, à necessidade de se assegurar a 

                                                 
11 Como continuam, aliás, a não referir hoje, pelo menos da forma consistente e 

sistemática que poderia esperar-se, apesar das mais recentes iniciativas, nomeadamente a 
criação de uma unidade de missão (“Computadores Recursos e Internet na Escola”) a quem, 
pela primeira vez, viriam a ser atribuídas responsabilidades nesse sentido. 

12 Algo que até hoje, surpreendentemente, ou talvez não, ainda não se verificou. 

13 Síntese elaborada com base na Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86 de 14 de 
Outubro), no Dec.-Lei nº 6 de 2001 de 30 de Agosto, e no Currículo Nacional do Ensino Básico – 
Competências Essenciais. 
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aquisição de conhecimentos basilares que promovam o desenvolvimento global 

e equilibrado e a promoção do gosto pela constante actualização de 

conhecimentos. De uma forma mais específica, embora sem detalhe sobre o que 

o próprio conceito significa, a “formação tecnológica” é apresentada como um 

dos objectivos específicos para o 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino 

Secundário. Quanto às competências do professor, refere-se apenas que deverá 

ser capaz de incorporar adequadamente, nas actividades de aprendizagem, 

linguagens e suportes variados, nomeadamente as tecnologias de informação e 

comunicação, promovendo a aquisição de competências básicas neste último 

domínio.  

Ao longo dos documentos analisados, são recorrentes aliás, os objectivos 

que os professores devem incluir no desenvolvimento da sua actividade 

docente (tais como, organizar o ensino com base em materiais e recursos 

diversificados; prever a utilização de linguagens de comunicação diversificadas; 

rentabilizar as potencialidades das TIC), embora sem no entanto ser feita 

qualquer explicitação suplementar sobre a responsabilidade de preparação 

desses mesmos professores ou sobre os modelos de trabalho mais adequados, 

para só referirmos dois aspectos fundamentais mais directamente relacionados 

com o objecto do nosso estudo.  

No Currículo Nacional são feitas algumas referências, por exemplo, às 

tecnologias de informação e comunicação entendidas como “formações 

transdisciplinares”, valorizando-se sobretudo o seu contributo numa 

perspectiva de “formação ao longo da vida”, podendo depreender-se também 

que algumas das “competências gerais” enunciadas implicam, implícita ou 

explicitamente, o recurso às TIC. Nenhuma pista, no entanto, sobre o que fazer 

e como é que esses objectivos poderão ser atingidos em termos práticos. 

Em síntese, se em termos de enunciados políticos parecia haver alguma 

preocupação em incluir a questão das TIC no âmbito do próprio currículo 

oficial, e houvesse já professores que, pelo menos na preparação do seu trabalho 
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usassem os computadores e, ainda que esporadicamente, os usassem também 

com os seus alunos (“currículo real”), poderemos afirmar que a situação estava 

longe de corresponder a um padrão minimamente aceitável, pelo menos se 

comparada com países mais desenvolvidos, como por exemplo os países do 

norte da Europa14.  

Mesmo nos casos em que havia a possibilidade efectiva de aceder a 

equipamentos (situação que, como se viu, era perfeitamente desequilibrada no 

panorama das escolas portuguesas), de haver um grupo de professores 

motivados e com formação técnica básica, persistia na maior parte dos casos, 

entre outros: i) A falta de orientações pedagógicas concretas sobre formas 

adequadas de o fazer, nomeadamente em função de objectivos de 

aprendizagem específicos e em sintonia com a perspectiva de aprendizagem de 

que os programas estavam imbuídos; ii) As dúvidas sobre os benefícios que as 

tecnologias podem aportar à situação de ensino e aprendizagem e a falta de 

preparação específica dos professores para o fazerem; iii) A escassez de 

materiais concretos de suporte aos objectivos curriculares, ou o 

desconhecimento dos materiais existentes; iv) A falta uma visão institucional, 

ao nível da escola, sobre como integrar as tecnologias da actividade regular dos 

alunos; v) A falta de estruturas de apoio e suporte ao trabalho de professores e 

alunos. 

Não nos referimos, portanto, ao currículo apenas em termos de planos de 

estudos mas, de forma mais lata, a todos os aspectos que, em termos práticos, 

concorrem para a sua concretização e que, eles sim, permitiriam que a escola se 

tornasse num espaço diferente e potenciador da chamada sociedade de 

informação e conhecimento. Todas estas questões se pareciam acentuar 

                                                 
14 Países cujas realidades haveríamos de conhecer melhor no âmbito das actividades do 

projecto Pedactice de que faziam parte, como teremos oportunidade de verificar mais adiante, 
diferentes instituições de países como a Dinamarca e Suécia, onde, por exemplo, a questão da 
existência ou não de computadores nas salas de aula já não se colocava na altura, pelo menos 
em grande parte das situações. 



216 

particularmente no caso do recurso à Internet, onde se tornava mais saliente a 

escassez de informação adequada aos alunos, do ponto de vista curricular, mas 

porque também não era ainda muito claro que os próprios professores a 

usassem já para objectivos pessoais.  

5.4.3. A INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DAS TIC 

O suporte científico e metodológico à introdução das tecnologias na 

Educação é, como anteriormente se aludiu, um elemento de capital importância 

a considerar na análise de qualquer contexto, não só pelos desafios que as 

tecnologias constituem, em termos de novas concepções e práticas de ensino e 

aprendizagem, mas ainda pela necessidade de avaliação, de forma rigorosa e 

sistemática, do seu impacte e das suas implicações aos mais diferentes níveis da 

vida da escola. Embora a caracterização do que a esse nível se passava no nosso 

país dificilmente pudesse ser feita com a extensão e profundidade que se 

exigiria, apresentamos de seguida alguns indicadores que poderão ajudar a 

compreender o cenário em que o nosso estudo acabaria por situar-se também.  

Assim, em complemento do que, no capítulo 2 dissemos sobre as 

tendências da investigação científica em Portugal, em geral, pode concluir-se, 

em primeiro lugar, que muita da investigação acerca da utilização pedagógica 

das TIC se confinava principalmente às universidades que haviam estado 

ligadas aos diferentes projectos tutelados pelo Ministério da Educação nesta 

área. No passado, com o projecto Minerva e, depois, no âmbito dos Centros de 

Competência promovidos e financiados pelo Programa Nónio Século XXI.  

Em segundo lugar e, já no contexto da união europeia que Portugal 

passou a integrar a partir de 1986, é visível a participação de algumas 

instituições portuguesas, principalmente universidades, em projectos 

internacionais promovidos e desenvolvidos a partir de meados da década de 90 

anos com financiamentos comunitários, tendo aí sido produzida também 

investigação relevante, e importante sobretudo pela abertura que permitiu a 
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outros contextos e realidades neste domínio de alguma forma mais avançados 

que os nossos15. 

A avaliar pelas publicação em revistas da especialidade e pela 

apresentação de trabalhos em reuniões científicas, pode afirmar-se que a 

produção não era ainda muito significativa16, confinando-se em grande parte 

dos casos a produtos decorrentes de trabalhos académicos (mestrados e 

doutoramentos) e, como vimos anteriormente, na maior parte das vezes de 

iniciativa individual17. Denotando sobretudo um forte cunho reflexivo e 

especulativo sobre os desafios e impacto das tecnologias na escola, era 

substancialmente menor o número de artigos de índole científica publicados 

sobre experiências concretas desenvolvidas no terreno, seus pressupostos e 

processos, seus efeitos na aprendizagem, suas implicações na redefinição de 

papéis ou na organização e funcionamento da escola, por exemplo. 

A realização de congressos e outras reuniões científicas sobre a 

problemática também não tinha ainda grande expressão em Portugal, sendo de 

destacar apenas, entre outras realizações mais ou menos pontuais, uma 

iniciativa que lhe está directamente relacionada, o “Simpósio Ibérico de 

Informática Educativa” que vinha dar continuidade a três outros eventos na 

mesma área que ocorreram desde 1996 sob a designação de “Simpósio de 

Investigação e Desenvolvimento de Software Educativo” e, a partir de 1999, as 

conferências internacionais de TIC na Educação, conhecidas por “Challenges” 

                                                 
15 É aliás no âmbito de uma das linhas de financiamento comunitário que surge a 

oportunidade de efectuar a candidatura que viria a permitir concretizar o projecto Pedactice, 
que mais à frente apresentaremos e que, como anteriormente referimos, viria a estar na génese 
do nosso estudo. 

16 Confirmação que temos vindo a fazer com base no levantamento sistemático a que 
entretanto demos início também sobre as publicações científicas, por autores portugueses, no 
campo da utilização educativa das tecnologias (Projecto eNote, projecto integrado na Unidade 
de Investigação e Desenvolvimento de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, de que 
fazemos parte). 

17 Ver o que a este propósito concluímos com base na análise das dissertações de 
mestrado realizadas no nosso país até ao ano de 2005 (Costa, 2007a, 2007b). 
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promovidas pelo Centro de Competências Nónio Século XXI, da Universidade 

do Minho.  

Apesar de ser ainda curta, nessa altura, a experiência de utilização das TIC 

nas escolas portuguesas, e isso poder constituir argumento para muitas 

fragilidades verificadas ao nível da investigação, não deixava de ser evidente a 

escassez de estudos de acompanhamento e monitorização desses programas, 

pelo menos a julgar pela deficiente divulgação em termos de conclusões, 

produtos ou resultados. Sabia-se muito pouco, por exemplo, sobre o tipo de uso 

que os professores faziam das TIC e como é que as escolas eventualmente se 

organizavam tendo em vista a integração das tecnologias nas actividades dos 

alunos.  

Embora fosse este um dos eixos de análise mais importantes para se 

compreender que expressão assumiam já as tecnologias de informação e 

comunicação e que efectivo uso delas era feito nas escolas portuguesas, o facto é 

que eram poucos ou limitados os estudos que à data existiam, não nos 

permitindo traçar um quadro mais dinâmico da realidade (Estrela, 1984). 

Baseando-nos sobretudo no conhecimento resultante dos contactos com escolas 

e na observação directa que íamos realizando, o cenário era de que, no geral, as 

escolas continuavam a não considerar o objectivo de integração das TIC no seu 

projecto educativo, sendo sobretudo de iniciativa individual, geralmente por 

professores mais motivados, a responsabilidade de muitas experiências e 

actividades realizadas.  

Uma análise sumária que fizemos, por exemplo, sobre o “Programa 

Internet na Escola”, após o primeiro ano de implantação, mostrava-nos como era 

frágil a situação18, muito longe, aliás, das metas pretendidas: havia em 1998 

escolas que não tinham o computador com a ligação à Internet a funcionar 

                                                 
18 Tratava-se, no entanto, como vimos anteriormente, de um esforço ímpar, levado a cabo 

pelo Ministério da Ciência, para levar os professores a utilizarem a Internet com os seus alunos. 
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devidamente, outras não permitiam o acesso livre a esse mesmo computador, 

nomeadamente aos alunos. Outras ainda pareciam não compreender os 

objectivos do programa, fazendo um uso muito restrito da Internet, remetendo-o 

apenas para a disciplina de Introdução às Tecnologias de Informação, no 10º 

ano de escolaridade. Não tendo sido publicado qualquer estudo que 

informasse, com exactidão, sobre o tipo de utilização da Internet nas escolas 

(dados sobre os utilizadores, frequência e tipo de utilização, relação com as 

práticas curriculares ou extra-curriculares, dificuldades e problemas), tudo 

indicava que, pelo menos ao nível da sua integração na prática lectiva corrente, 

estaria ainda pouco generalizado o uso da Internet nas escolas portuguesas. 

5.4.4. O PONTO DE VISTA DOS ALUNOS SOBRE AS TIC 

No caso dos alunos, tal como pudemos confirmar mais tarde num dos 

estudos em que viríamos a aprofundar a questão (Cardoso et al., 2001), era já 

visível a olho nu o seu especial apreço pelas novas tecnologias e a sua grande 

experiência de utilização concreta dos diferentes tipos de tecnologias 

disponíveis.  

De acordo com esse estudo, pode afirmar-se, aliás, que os alunos eram já, 

de facto, reais utilizadores dos mais variados produtos, desde a conversação 

através de programas de IRC à utilização de jogos de consola, mas também a 

consulta de aplicações de teor mais educativo, embora o fizessem com maior 

incidência em casa do que na escola. Mostravam ser, além disso, quem mais 

elevadas expectativas tinha sobre a pertinência e a utilidade da sua utilização 

no seio da própria escola e em estreita ligação com as actividades de ensino e de 

aprendizagem aí propostas.  

Foi particularmente interessante, aliás, ter a oportunidade de, nesse 

estudo, auscultar os alunos sobre o que faziam com o computador e com que 

objectivos, onde costumavam aceder-lhe e durante quanto tempo, que 

programas usavam e qual a sua relação com o trabalho escolar, qual a sua 
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opinião sobre a qualidade dos produtos multimédia a que tinham acesso e o 

que mais apreciavam nas novas tecnologias, com que dificuldades se 

confrontavam, entre outros. Para além de indiciarem um forte uso e 

conhecimento crítico das tecnologias, a amostra de alunos inquirida refere-se 

explicitamente ao papel decisivo e crítico que em sua opinião a Escola deveria 

assumir na introdução das TIC, criticando mesmo a tendência manifestada de 

não haver uma substancial alteração do tipo de trabalho escolar motivada pela 

existência de novos materiais de aprendizagem de natureza multimédia. Os 

alunos chegam mesmo a fazer sugestões concretas sobre o tipo de alterações 

que, em sua opinião, poderiam decorrer da utilização das tecnologias, como é o 

caso do desejo manifestado de maior autonomia na aprendizagem, por 

exemplo. 

Por outro lado, e tendo constatado uma forte utilização da Internet, facto 

em si mesmo bastante significativo, é interessante observar ainda a amplitude 

do diagnóstico que esses mesmos alunos fazem sobre as principais dificuldades 

relacionadas com o seu uso na escola, não só pelo grau de conhecimento 

demonstrado, mas também pela particular pertinência e acuidade dos aspectos 

explicitamente referidos. Referem-se entre outros, ao quase monopólio da 

língua inglesa e à barreira que constitui ao facto da nossa língua ser “muito 

maltratada na Internet”, às dificuldades sentidas de seleccionar a informação na 

Internet, ao insuficiente número de computadores nas escolas para lhe aceder, à 

exiguidade da informação sobre coisas portuguesas, ao pouco apoio para a 

aprendizagem da Matemática e, por último, curiosamente, à falta de apoio do 

Ministério da Educação. 

Em síntese, é visível que, para além de bem informados, os alunos se 

referem a aspectos que vão além das dificuldades inerentes ao uso do 

computador enquanto máquina e à escassez de equipamento das escolas. Para 

além da riqueza e diversidade do conjunto de problemas identificados, alguns 

deles parecem revelar uma particular evidência de que uma parte significativa 
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dos problemas se situa nos conteúdos disponíveis de alguma maneira 

relacionados com o que gostariam de aí aprender (exiguidade da informação 

sobre coisas portuguesas, pouco apoio para a aprendizagem da Matemática) e 

nos procedimentos de selecção da informação disponível. 

5.5. PROJECTO PEDACTICE 

De forma a aproximarmo-nos, ainda mais, ao contexto em que a nossa 

investigação se viria a desenrolar, este ponto tem como objectivo fornecer uma 

panorâmica global do projecto Pedactice19, dos seus objectivos, pressupostos 

teóricos e programas de trabalho. Resultante de uma proposta de articulação 

dos programas TSER, Telematics e Socrates, o projecto Pedactice viria a integrar 

escolas, universidades e empresas de multimédia de seis países europeus, entre 

os quais Portugal (Alemanha, Dinamarca, Espanha, Reino Unido e Suécia).  

Tinha como principal propósito reflectir sobre a utilização e a avaliação de 

software multimédia educativo no contexto dos diferentes países envolvidos e 

previa, entre outros, a construção de uma base de dados que disponibilizasse o 

trabalho desenvolvido a todos os potenciais interessados via Internet. 

Professores, alunos, investigadores, produtores de software multimédia, pais e 

outros educadores, bem como decisores e responsáveis de diferentes 

organismos teriam assim acesso a informação específica sobre este tipo de 

materiais, desde essa altura em franca expansão e cada vez mais fazendo parte 

do leque de produtos de que as escolas poderiam dispor como recurso de apoio 

ao processo de ensino e aprendizagem. 

De entre os principais benefícios esperados com a concretização do 

projecto, destaca-se o objectivo da melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem quer ao nível das competências dos professores, quer ao nível da 

                                                 
19 Um dos 46 projectos de âmbito europeu apoiados pela Educational Multimedia TaskForce, 

unidade da Comissão Europeia responsável pela promoção e execução das iniciativas na área 
da utilização educativa das tecnologias multimédia. 
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própria qualidade dos produtos oferecidos, precisamente pelo facto de também 

estarem envolvidos no consórcio do projecto diferentes empresas produtoras de 

software multimédia educativo. No que diz respeito às competências dos 

professores, através do domínio de estratégias mais adequadas e eficazes e o 

maior conhecimento do que implica a utilização de produtos multimédia no 

processo de aprendizagem. Relativamente à qualidade dos produtos, através do 

esforço de adequação nomeadamente às necessidades e aos requisitos 

pedagógicos e culturais da escolaridade obrigatória dos diferentes países 

europeus que participam no projecto. 

De forma a poderem ajudar a construir uma visão global do projecto, 

destacamos as suas características nucleares e de alguma maneira inovadoras 

nesta área de estudo e de intervenção. Características que podem ser 

entendidas, aliás, como contributo específico para acelerar a entrada das escolas 

na sociedade de informação. Referimo-nos em concreto: i) À colaboração 

estreita entre diferentes tipos de especialistas (investigadores), professores e 

produtores de software multimédia; ii) À capitalização dos saberes e experiência 

pedagógica e didáctica dos professores envolvidos, através da sua participação 

activa nas actividades de exploração e avaliação deste tipo de produtos; iii) Ao 

contributo dos próprios alunos enquanto potenciais e privilegiados utilizadores 

das tecnologias multimédia e de comunicação hoje disponíveis; iv) A uma 

perspectiva de avaliação de produtos multimédia, com carácter 

multidimensional e privilegiando a aprendizagem autónoma por parte dos 

alunos; v) À articulação estreita entre três aspectos considerados nucleares neste 

processo, ou seja, as exigências colocadas pelo currículo, o potencial dos 

produtos multimédia e a capacidade dos alunos auto-regularem a 

aprendizagem. 

5.5.1. OBJECTIVOS GERAIS  

Tal como se pode ler no documento de candidatura, esperava-se que os 

estudos a concretizar no seio do projecto constituíssem um espaço privilegiado 
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de reflexão sobre estas temáticas e viessem a constituir um contributo 

importante nomeadamente para o incremento da utilização de produtos 

multimédia no processo de ensino e aprendizagem, para uma melhor 

preparação dos professores em termos de análise crítica, avaliação e utilização 

pedagógica desse tipo de produtos e, finalmente, para o reforço da qualidade 

na concepção e produção de software multimédia com fins educativos. 

Para melhor se compreenderem as decisões metodológicas e porque, em 

larga medida, as opções tomadas dependem do conjunto de finalidades do 

projecto, sintetizamos aqui os principais compromissos assumidos no 

documento de candidatura: i) Reflexão sobre o conceito de eficiência 

pedagógica e sobre processos e critérios de avaliação da qualidade de 

aplicações multimédia; ii) Estudo do potencial pedagógico de diferentes 

produtos, análise da sua utilização em contexto e identificação de boas-práticas; 

iii) Reflexão sobre a sua eficácia em termos de aprendizagem e elaboração de 

orientações e sugestões para a utilização de produtos multimédia em contexto 

educativo; iv) Reflexão sobre os novos papéis e competências dos professores e 

elaboração de programas de formação; v) Elaboração de orientações, 

recomendações e sugestões para a produção de aplicações multimédia de 

carácter educativo. 

Como contributo para o objectivo central, mais amplo, de melhorar a 

qualidade da aprendizagem, colocaram-se diferentes interrogações em torno 

das principais áreas de reflexão e de investigação: i) O que implica ensinar e 

aprender com recurso a este novo tipo de produtos? ii) Que critérios devem ser 

privilegiados na avaliação da sua qualidade? iii) Que tipo de preparação deve 

ser assegurada aos professores? iv) Qual o modelo de trabalho mais adequado 

para realizar essa preparação? iv) Por último, que recomendações e sugestões 

podem ser endereçadas a quem produz software para utilização com fins 

educativos? 



224 

No que diz respeito aos professores, e como haveríamos de considerar e 

ter presente no nosso estudo, esperava-se que o seu envolvimento nas 

actividades a desenvolver lhes fornecesse uma maior capacidade de análise 

crítica e de exigência de qualidade e, de forma indirecta, contribuísse para 

incrementar a utilização de produtos multimédia, com os seus alunos, no 

processo de ensino e aprendizagem. 

5.5.2. PRINCIPAIS REFERENTES TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

A explicitação de um modelo que permitisse enquadrar teoricamente as 

actividades de investigação e intervenção no seio do projecto e que contribuísse, 

simultaneamente, para a construção e reforço de uma plataforma de trabalho 

comum entre os diferentes parceiros, acabou por ser uma das principais áreas 

de investimento inicial, de onde decorreram as principais opções tomadas e que 

a seguir resumimos. Em termos de enquadramento teórico de suporte ao 

trabalho desenvolvido no terreno, designadamente no que se respeita ao 

processo de avaliação de software educativo, tomaram-se como referência três 

pressupostos em estreita articulação:  

i) Uma perspectiva construtivista de aprendizagem assente no papel 

activo do aluno e na sua autonomia, com o que isso implica na organização do 

processo de emissão de juízos de valor quando se avaliam produtos, ou quando 

se organizam situações concretas de ensino e aprendizagem com recursos a 

produtos de natureza multimédia;  

ii) A articulação e interdependência entre "o professor", "o aluno" e "os 

recursos", com o que isso pode significar na organização da avaliação. Uma 

avaliação que não se centra apenas no produto, enquanto objecto físico, mas se 

alarga também ao seu papel na mediação entre a função de ensinar e o objectivo 

e necessidade de aprender por parte do aluno;  

iii) O reconhecimento da importância do contexto didáctico específico e 

das situações de aprendizagem concretas, com o que isso implica ao nível da 
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concretização da avaliação. Uma avaliação que deve ser contextualizada 

("situada"), e que deve, por isso, levar em linha de conta os múltiplos e 

diferenciados factores presentes na organização de uma determinada situação 

de ensino e aprendizagem (natureza dos objectivos, especificidade dos 

conteúdos a tratar, recursos disponíveis, características específicas do ambiente 

físico, social e cultural envolvente, entre outros.). 

Como primeiro esboço de articulação dos diferentes eixos do projecto e de 

forma a explicitar alguns dos conceitos, estratégias e produtos nele assumidos, 

optou-se por uma abordagem multidimensional, construída em torno de quatro 

dimensões complementares e com elevado grau de interdependência, isto é, 

uma dimensão didáctica, uma dimensão curricular, uma dimensão psicológica 

e uma dimensão tecnológica. Para uma melhor compreensão da abordagem 

pedagógica e científica tomada como referência, nomeadamente no que diz 

respeito à análise das potencialidades dos produtos multimédia em processos 

mais ou menos estruturados de ensino e aprendizagem (situações de aula, por 

exemplo), apresentamos de seguida uma explicitação sumária das principais 

dimensões consideradas e respectiva articulação com base na Figura 5.1 

(DIMENSÕES DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE SOFTWARE EDUCATIVO). 

FIGURA 5.1. DIMENSÕES DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO  
DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Dimensão
Didáctica

Dimensão
Pedagógica

Dimensão
Tecnológica

Dimensão
Psicológica
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Embora seja possível tomar cada uma das dimensões isoladamente, a ideia 

de partida era a de que estas dimensões e, em especial a dimensão didáctica, 

viesse a desempenhar um papel determinante como enquadramento 

operacional e como suporte ao trabalho de observação, análise e avaliação a 

desenvolver no terreno.  

Dimensão didáctica. Tomada como a principal “entrada” no trabalho a 

desenvolver e em referência à qual todas as restantes dimensões seriam 

consideradas, na dimensão didáctica valorizam-se sobretudo as estratégias de 

aprendizagem utilizadas, a tomada de decisão por parte do aluno e a noção de 

uma avaliação com sentido formativo (formador). Assume-se, aliás, que o aluno 

tem um papel importante na tomada de decisão e é capaz de se apropriar dos 

resultados e processos de avaliação como estratégia de regulação da 

aprendizagem. Como metodologia de trabalho, optar-se-ia pela observação e 

acompanhamento de situações concretas de utilização de materiais multimédia, 

nomeadamente através de estudos de caso, com o objectivo de colher e analisar 

exemplos das formas como os produtos são utilizados e explorados em cada 

situação concreta. Em termos de resultados e produtos esperados, previa-se, 

entre outros, a elaboração de grelhas de avaliação das potencialidades 

didácticas dos produtos multimédia, de um conjunto de princípios para a 

estruturação de situações de ensino e aprendizagem com recurso a tecnologias 

multimédia, e de um inventário de “boas práticas” na exploração dos produtos.  

Dimensão curricular. Nesta dimensão valoriza-se uma perspectiva curricular 

centrada também na autonomia do aluno, nomeadamente através da 

flexibilidade de utilização dos produtos multimédia, porquanto adaptáveis a 

diferentes situações de ensino e aprendizagem, a diferentes alunos, a diferentes 

ritmos e estilos de aprendizagem. O trabalho a desenvolver centrar-se-ia, 

portanto, no aluno, no professor e na relação professor-aluno, tomando em 

especial atenção as respectivas opiniões e crenças sobre o uso de tecnologias 

multimédia em contexto de ensino e aprendizagem. Em termos de 
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metodologias de trabalho e tal como em muitas investigações nesta área, que 

mostram ser importante o conhecimento das representações dos potenciais 

utilizadores, dar-se-ia particular relevância à auscultação de professores e 

alunos sobre os produtos utilizados, através da realização de entrevistas e 

questionários20. A avaliação dos produtos existentes no mercado em termos da 

sua pertinência curricular e do seu potencial para a promoção da autonomia do 

aluno na aprendizagem era uma das estratégias previstas, prevendo-se quer a 

construção de grelhas de avaliação explicitando as “variáveis pedagógicas” 

intrínsecas aos produtos, quer a elaboração de "perfis de competências” dos 

professores. Em estreita relação com as “boas práticas” identificadas previa-se, 

ainda, a elaboração de um inventário de produtos com elevado potencial 

pedagógico, com explicitação das características que faziam deles produtos 

aconselhados para utilização por outros professores. 

Dimensão psicológica. O foco no indivíduo e a assumpção da natureza subjectiva 

da compreensão, do pensamento e da própria aprendizagem, era um dos eixos 

de trabalho centrais do ponto de vista psicológico, valorizando-se sobretudo 

aspectos como a natureza do conhecimento, a sua representação 

multidimensional (característica importante do software de natureza 

multimédia), as estratégias cognitivas e metacognitivas de aprendizagem. De 

facto, em função da complexidade do mundo real e da fraca estruturação de 

muitos domínios do conhecimento, é possível tirar partido, nomeadamente em 

termos de pesquisa, das potencialidades dos produtos multimédia e 

hipermédia, em que um mesmo item de conhecimento pode ser representado e 

aprendido de formas muito diversas (flexibilidade cognitiva). Focalizando no 

indivíduo e nos processos de aprendizagem, o objectivo neste caso era o de 

tentar perceber melhor como se aprende com estes tipos de materiais, 

                                                 
20 A análise das competências dos professores necessárias à exploração destes produtos 

(novos modelos de ensinar, diferenciação e individualização do ensino, etc.) era também uma 
das vertentes de trabalho previstas e que, de alguma maneira, complementaria a recolha de 
informação no que aos professores dizia respeito. 
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nomeadamente quando os indivíduos interagem com ambientes multimédia 

estruturados de forma não-linear, contribuindo para a reflexão sobre como se 

poderão utilizar esses ambientes para estimulação e enriquecimento dos 

próprios processos de aprendizagem (desenvolvendo, por exemplo, estratégias 

metacognitivas ou competências de pensamento de nível mais elevado). Em 

termos metodológicos, previa-se a implementação de dispositivos de 

observação da utilização de produtos estruturados de forma não-linear, 

identificando, por exemplo, estratégias utilizadas na consulta e obtenção de 

informação, estilos de navegação e perfis de utilizador, problemas e 

dificuldades sentidas pelo utilizador e variáveis afectivas envolvidas no 

processo. Entre os produtos previstos nesta dimensão estava prevista a 

elaboração de uma grelha de avaliação das "variáveis psicológicas", para além 

da elaboração de um conjunto de princípios que, nessa linha, pudessem servir 

de base ao desenho de produtos hipermédia, bem como exemplos concretos de 

materiais e estratégias para promover a aquisição e o desenvolvimento de 

competências de exploração deste tipo específico de recursos. 

Dimensão tecnológica. Na dimensão tecnológica a ideia era explorar sobretudo as 

potencialidades diferenciadoras dos ambientes de aprendizagem multimédia e 

de outros produtos estruturados de forma não-linear. Produtos que, numa 

perspectiva adaptativa, se podem desenvolver, tal como os processos 

cognitivos, de uma forma flexível. Esta dimensão centrava-se, pois, na análise 

das características intrínsecas do produto (“produto-objecto”), com particular 

atenção na análise das suas características multimédia e hipermédia. Do ponto 

de vista metodológico e para além da análise da pertinência e adequação ao 

currículo e respectivas potencialidades de exploração pedagógica, previa-se 

uma avaliação de cada produto em si mesmo, independente do seu uso em 

situação de aprendizagem e incidindo, por exemplo, sobre aspectos da sua 

concepção e realização técnica, tais como o aspecto visual, a interface do 

utilizador, o sistema de navegação e de orientação, os tipos e formas de 
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feedback, ou sobre a qualidade intrínseca do conteúdo e da informação contida 

na aplicação (validade do conteúdo). Em termos de produtos finais previa-se a 

elaboração de uma grelha de avaliação das “variáveis técnicas” das aplicações 

multimédia e a elaboração de um conjunto de princípios e requisitos técnicos 

para realizações futuras.  

Tendo como denominador comum a flexibilidade e as múltiplas acepções 

de flexibilidade subjacentes às dimensões consideradas (flexibilidade cognitiva, 

flexibilidade curricular, flexibilidade tecnológica), considerava-se que nesta 

abordagem multidimensional poderia residir um importante contributo para 

uma melhor compreensão das implicações pedagógicas da utilização das novas 

tecnologias. Um contributo, em última instância, para que a Escola possa 

responder aos desafios da sociedade da informação em que vivemos e em que 

seja possível articular, entre outros aspectos, as exigências de natureza 

curricular, o potencial pedagógico das mais recentes tecnologias de informação 

e comunicação e, por último, a ambicionada autonomia dos alunos na 

aprendizagem. 

5.5.3. PROGRAMAS DE TRABALHO ESPECÍFICOS 

Os objectivos e as questões em torno das quais o Projecto se estruturou, 

foram operacionalizados em oito programas de trabalho articulados entre si e 

que supunham, tal como referimos anteriormente, a adopção de uma estratégia 

comum mas que considerasse as diferentes realidades nacionais dos países 

envolvidos21. Uma estratégia que permitisse: i) Identificar os diferentes tipos de 

produtos multimédia educativos existentes em cada país; ii) Organizar 

tipologias de produtos; iii) Identificar critérios de avaliação pertinentes, 

especialmente do ponto de vista pedagógico; iv) Seleccionar e definir 
                                                 
21 Do ponto de vista operacional, optou-se pela constituição de um comité transnacional, 

responsável pela coordenação das diferentes estratégias e actividades a desenvolver ao longo 
do projecto, nomeadamente no que diz respeito às decisões de carácter metodológico, logístico e 
de gestão, de forma a garantir a reflexão participada, a coerência interna e a validade científica, 
assim como a dimensão europeia do projecto. 
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metodologias concretas de avaliação; v) Estabelecer um plano de acção que 

permitisse a concretização de uma metodologia de trabalho similar nas escolas 

de cada país (objectivos curriculares, tipo de classes, tipo de produtos, etc.). 

Com o intuito de dar a conhecer o âmbito de cada um desses programas de 

trabalho e para assim concluirmos a contextualização ao nível do projecto 

Pedactice, apresentamos uma explicitação sucinta dos respectivos objectivos 

específicos destacando também algumas das principais estratégias que se 

previa implementar em cada um deles. 

UMA BASE DE DADOS DE SOFTWARE EDUCATIVO 

Um dos principais objectivos estratégicos do projecto visava a construção 

de uma base de dados (“European Multimedia Resource Library”) que 

disponibilizasse, via Internet, o produto do trabalho entretanto desenvolvido a 

todos os potenciais interessados, isto é, professores e alunos, investigadores e 

produtores de software multimédia, mas também pais e outros educadores, 

especialistas em TIC, formadores e outros interessados neste campo. A ideia era 

que essa base de dados viesse a reflectir também as diferentes vertentes 

estudadas, desde a reflexão sobre o conceito de eficiência no uso das tecnologias 

multimédia até à proposta de modelos de formação de professores na área das 

TIC, passando pela discussão sobre as competências dos professores ou pelos 

resultados propriamente ditos da avaliação de produtos. Esperava-se que viesse 

a constituir, pois, um sistema de consulta com informação e respostas a 

necessidades e expectativas dos seus potenciais utilizadores, nomeadamente 

dos professores, a quem deveria fornecer informação útil tendo em vista uma 

utilização pedagógica crítica e eficiente deste tipo de recursos. 

Para atingir esses objectivos perspectivava-se a organização de uma base 

de dados que, em termos de conteúdo e estrutura: i) Constituísse um processo 

faseado de construção e disponibilização de informação detalhada sobre cada 

produto analisado, que se desenvolveria durante o tempo de vida do projecto 

ou mesmo para além desse período; ii) Incluísse diferentes tipos de informação 
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e materiais, resultado de diferentes objectos, metodologias e instrumentos de 

avaliação; iii) Reflectisse a participação e envolvimento de diferentes tipos de 

agentes no próprio processo de análise e avaliação de produtos multimédia, isto 

é, alunos, professores, investigadores, produtores, outros especialistas, etc.; iv) 

Considerasse as diferenças existentes entre as várias realidades nacionais, por 

exemplo do ponto de vista cultural; v) Fosse flexível na sua estruturação, 

permitindo uma adaptação fácil às mudanças resultantes da própria evolução 

das tecnologias, a introdução de novos produtos ou critérios de avaliação, o 

alargamento a novas realidades nacionais no contexto europeu, entre outros. 

Para os professores, o propósito era que essa base de dados incluísse 

informação diversificada, que poderia ir da simples identificação das aplicações 

existentes num determinado país, até propostas detalhadas com sugestões de 

trabalho, passando por relatos de "boas-práticas" ou mesmo avaliações 

especializadas dos produtos que, no seu conjunto, não apenas lhes oferecesse 

informação de qualidade, mas constituísse também um incentivo à utilização 

desses recursos. Para os investigadores, poderia ser relevante a inclusão de 

informação sobre as metodologias utilizadas na avaliação, como por exemplo, 

informação sobre os instrumentos usados, sobre o seu modo de construção e 

critérios utilizados, sobre os requisitos e dificuldades na sua aplicação, sobre 

metodologias de análise de dados, entre outros. Informação que poderia ser útil 

também para os professores, mas que teria como principal finalidade a 

divulgação e documentação do processo de avaliação também junto da 

comunidade científica. Para além disso, antecipava-se a inclusão de informação 

que, com base nas expectativas e necessidades entretanto identificadas, pudesse 

ainda ser útil para as empresas que produzem software multimédia, como por 

exemplo, orientações para a concepção e realização de produtos multimédia, 

guiões detalhados de realização, ou simplesmente sugestões de produtos para 

utilização em contexto e educativo e satisfação de determinadas carências do 

ponto de vista curricular. 
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AVALIAÇÃO PELOS PROFESSORES 

O objectivo principal deste segundo programa, e também um dos 

objectivos estratégicos do projecto no seu todo, era o de desenvolver 

competências dos professores para analisarem e explorarem as potencialidades 

pedagógicas dos produtos multimédia em contexto educativo em sala de aula. 

No sentido de os familiarizar com esse tipo de produtos e de lhes permitir uma 

a reflexão e apropriação sobre as suas efectivas potencialidades, estava previsto 

um conjunto de actividades que passavam, entre outras, por: i) Estimular a 

utilização de produtos multimédia em sala de aula, sobretudo pelos professores 

que integravam cada uma das equipas nacionais dos países envolvidos; ii) 

Fazer intercâmbio de processos e experiências entre as diferentes equipas de 

professores, através da participação em redes de colaboração de um fórum de 

discussão especialmente concebido para o efeito, para reflexão conjunta sobre o 

uso dos produtos multimédia, partilha de experiências e resultados, etc.;  iii) 

Avaliar os resultados dessas actividades e situações de utilização pedagógica, 

através da identificação das características que facilitam a exploração 

pedagógica dos produtos multimédia, em função de diferentes tipos de 

situações e experiências de ensino e aprendizagem.  

APRENDIZAGEM COM MATERIAIS MULTIMÉDIA 

Este programa visava compreender melhor a forma como as crianças 

aprendem utilizando produtos de natureza multimédia. Tinha como base a 

utilização de produtos multimédia por crianças do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino 

básico em diferentes actividades propostas e realizadas em contexto de sala de 

aula ou noutros espaços das escolas. Envolvendo directamente os próprios 

professores, quer em termos de experimentação, quer em termos da avaliação 

das situações de ensino e aprendizagem, o trabalho seria coordenado pela 

equipa de investigadores em cooperação com os produtores de multimédia e 

especialistas na área da psicologia educacional. Como resultados, esperava-se 

estabelecer um quadro de referências que permitissem a observação e registo 
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das actividades dos alunos quando usam produtos multimédia e resolvem os 

problemas apresentados pelo software. Esperava-se ainda vir a fornecer 

informação de retorno aos produtores para optimização dos seus produtos: 

informações sobre os efeitos, eficiência ou aceitação dos produtos multimédia 

na escolaridade obrigatória. 

EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA E CRITÉRIOS DE QUALIDADE 

O objectivo deste programa era o de reflectir sobre um dos conceitos 

centrais do projecto - o conceito de eficiência na utilização pedagógica de 

produtos multimédia - e, desta forma, contribuir também para o 

enquadramento das actividades de investigação, de avaliação e de intervenção 

que nos restantes programas tinham lugar. Nesse sentido, foram delineadas 

diferentes estratégias de trabalho e reflexão: i) Aproximação ao conceito de 

“eficiência” na utilização pedagógica de produtos multimédia, com base numa 

reflexão teórica em torno das dimensões consideradas relevantes e 

anteriormente referidas e do contributo de diferentes potenciais utilizadores, 

nomeadamente através da recolha sistemática da perspectiva dos alunos, 

professores, especialistas em TIC e empresas produtoras de software 

multimédia; ii) Identificação de categorias, critérios e indicadores de qualidade, 

com base essencialmente na articulação e cruzamento da informação entretanto 

recolhida; iii) Especificação e definição das características que determinam a 

qualidade dos produtos multimédia para fins educativos, de forma a fornecer 

elementos relevantes para a construção de grelhas de análise e avaliação da 

qualidade dos produtos; iv) Aplicação das grelhas de avaliação e observação de 

situações de aprendizagem em que sejam utilizados produtos multimédia. 

Previa-se que o produto resultante destas actividades pudesse vir a assumir a 

forma de um guião com propostas específicas para a concepção e produção de 

software multimédia com fins educativos, mas também uma proposta concreta 
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de avaliação que envolvesse os professores no próprio processo e pudesse 

constituir, desse modo, uma estratégia privilegiada de formação22.  

COMPETÊNCIAS DOS PROFESSORES 

O objectivo deste programa de trabalho era identificar formas de melhorar 

a competência dos actuais e futuros professores através da análise dos 

requisitos técnicos e pedagógicos necessários à utilização das novas tecnologias 

de informação e comunicação em contexto educativo, nomeadamente a 

utilização de produtos multimédia e ferramentas de comunicação. O trabalho a 

desenvolver incidiria sobretudo na reflexão sobre as competências que os 

professores devem possuir, com base na observação das suas práticas e na 

utilização, devidamente apoiada, dessas ferramentas de trabalho em situação de 

ensino e aprendizagem. O processo de aprendizagem não-linear com 

multimédia, a individualização do ensino e estratégias específicas para 

introdução de software multimédia na sala de aula, são alguns dos principais 

aspectos em que se concentraria a atenção, ao mesmo tempo que se reflectiria 

sobre as funções de orientação e suporte reservadas para o professor e sobre o 

respectivo processo de desenvolvimento das competências necessárias para o 

fazer. 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

O resultado da reflexão relativa à introdução das tecnologias em contexto 

educativo, em geral, bem como a investigação desenvolvida ao nível cognitivo e 

didáctico, em particular, só nos pareciam fazer sentido se objecto de 

transferência para os professores, visando a melhoria em termos de eficiência e 

qualidade do ensino. Os professores constituem, aliás, um grupo-alvo 

primordial para a divulgação dos resultados do projecto e a concepção e 

realização de um programa de formação foi considerada a melhor forma de 

                                                 
22 Tal como referimos já, é precisamente no âmbito da concretização deste programa que 

situamos a génese do nosso estudo. 
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poderem ter acesso a esses resultados. Assim, neste programa, as instituições 

universitárias especialmente vocacionadas para a formação de professores 

pretendiam articular os resultados da investigação provenientes dos restantes 

programas de trabalho, de forma a elaborarem uma proposta concreta de 

formação dos professores. Tendo como base de trabalho as características dos 

produtos multimédia, as condições cognitivas específicas envolvidas na sua 

utilização e os objectivos de natureza pedagógica específicos de cada realidade 

nacional, previa-se a elaboração de um conjunto de módulos de formação de 

professores para a utilização de software multimédia educativo com a respectiva 

especificação de áreas de formação e recomendações metodológicas, quer ao 

nível da formação inicial, quer ao nível da formação em serviço.  

GESTÃO GLOBAL DO PROJECTO 

Neste programa de trabalho importa sublinhar a função de suporte e de 

integração dos diferentes parceiros do consórcio numa lógica de cooperação e 

implementação efectiva da dimensão europeia. Nessa linha, este programa 

tinha como principal finalidade estimular e dar consistência interna ao trabalho 

de cooperação que é possível desenvolver neste tipo de projectos de âmbito 

europeu quando, como é o caso, estão envolvidas várias equipas alargadas de 

intervenientes. Diferentes investigadores, provenientes de diferentes países e 

com diferentes formações e orientações científicas, para além das diferenças e 

especificidades de cada contexto de investigação (escolas, classes, alunos, etc.) 

constituíam, de facto, um desafio, mas também um valor acrescentado em 

termos de enriquecimento mútuo. 

Em síntese, o que pode concluir-se sobre este projecto é que, para além de 

constituir o contexto próximo em que o nosso estudo se desenvolve, pela sua 

extensão e amplitude, parece-nos ilustrar bem o que anteriormente dissemos 

sobre a influência das medidas europeias e os elevados investimentos que nessa 

altura começam a ser assumidos nesta área específica como forma de trazer a 

Europa para a liderança no que se refere à utilização das TIC na escola. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

METODOLOGIA DE RECOLHA  
E ANÁLISE DE DADOS  
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6.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo apresentamos informação detalhada sobre a metodologia 

que seguimos e os procedimentos específicos utilizados para recolha e análise 

de dados em cada uma das três fases em que a investigação se estruturou. De 

forma a permitir uma melhor compreensão das opções metodológicas 

assumidas, começaremos por fazer referência à perspectiva de investigação em 

que nos situámos, bem como à delimitação do quadro teórico-metodológico em 

que circunscrevemos o estudo.  

6.2. DELIMITAÇÃO DO QUADRO DA INVESTIGAÇÃO 

Como tivemos oportunidade de discutir anteriormente e como sugere 

muita da reflexão sobre inovação, nomeadamente sobre inovação pedagógica 

centrada na utilização das TIC, as mudanças dependem em larga medida das 

atitudes que os professores têm, em geral, perante o processo de ensino e 

aprendizagem e do seu posicionamento perante a própria mudança. Além 

disso, se considerarmos a introdução dos computadores pessoais na escola 

enquanto factor de inovação e mudança, pelo que ela pode significar em termos 

de questionamento e alteração das rotinas e práticas estabelecidas, facilmente se 

aceitará que aí poderá residir, de facto, um enorme potencial a explorar com os 

professores. Para muitos, a importância desta nova tecnologia reside 

precisamente no facto do computador oferecer às escolas a oportunidade para 

melhorarem a qualidade da educação e superarem as actuais dificuldades dos 

sistemas educativos (O’Shea & Self, 1983), o que só por si justificaria o 

investimento nesta área. 

O problema central colocado pela introdução dos computadores em 

contexto educativo, estaria pois relacionado com o modo como os professores 

vêem as tecnologias e os benefícios que elas podem trazer para o seu trabalho 
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de ensinar. Por esta razão e dominados pela convicção da relevância do papel 

do professor e das suas representações, pareceu-nos de especial importância 

delimitar a pesquisa centrando-a precisamente nos professores e nas suas 

representações sobre os computadores e a sua utilização em contexto educativo, 

sobre as estratégias mais adequadas para a sua preparação profissional neste 

domínio, e sobre os factores que facilitam ou dificultam a adopção das 

tecnologias na escola em geral. Como de alguma forma ficou saliente nos 

capítulos teóricos, não é muito profundo o conhecimento sobre a realidade 

portuguesa, sendo poucos, aliás, os estudos que documentam em pormenor 

essa dimensão do problema. 

6.3. JUSTIFICAÇÃO DA ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Não partindo de uma teoria ou de hipóteses definidas a priori, o processo 

de observação que seguimos assenta sobretudo numa lógica interpretativa e 

indutiva em que assumimos deliberadamente que o aprofundamento das 

questões da formação dos professores neste domínio específico (o da utilização 

pedagógica das TIC) e respectivas soluções só pode ser conseguido através dos 

contributos provenientes das experiências pessoais e perspectivas dos 

intervenientes directamente envolvidos, ou seja, neste caso, os próprios 

professores em formação. Entendemos aqui, aliás, o conceito de observação no 

seu sentido mais amplo, de recolha e análise de dados (Estrela, 1984). 

A reflexão que, em paralelo, fomos fazendo sobre a literatura da 

especialidade e a tomada de consciência, consubstanciada na parte teórica deste 

estudo, sobre a complexidade e multiplicidade de factores envolvidos na 

questão da utilização das tecnologias para fins educativos em geral e, em 

particular, no que respeita ao modo como os professores vêem esse processo, 

levou-nos, pois, a centrar a nossa atenção na observação do que esses mesmos 

professores pensam sobre o assunto e como lhe reagem. Mais do que a recolha 

de dados objectivos manipuláveis e observáveis, estávamos perante dados de 
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natureza subjectiva a que o investigador normalmente acede através da 

observação e da auscultação directa dos sujeitos de quem pretende obter a 

reacção.  

Dada a natureza essencialmente qualitativa do que pretendíamos estudar 

e por estarmos fortemente convencidos da sua pertinência e adequação, quando 

se trata de captar a compreensão que os indivíduos têm sobre um determinado 

objecto socialmente significativo, pareceu-nos fazer todo o sentido que o 

presente estudo se inscrevesse num paradigma de pendor essencialmente 

qualitativo que utiliza a observação (Estrela, 1984; Cohen et al., 2000) e a análise 

de dados qualitativos (Miles & Huberman, 1984; Huber & Marcelo, 1991; 

Huberman, M. & Miles, 1991; Miles & Huberman, 1994) como eixos centrais do 

trabalho de análise, de descrição e de interpretação da realidade. Recorremos, 

em sintonia com o que é sugerido por Cohen et al. (2000), a uma instrumentação 

diferenciada composta por questionários de caracterização da situação e de 

diagnóstico de necessidades, questionários de avaliação da formação, notas de 

observação, conversas informais, diferentes grelhas de análise e avaliação de 

produtos multimédia e entrevistas semi-directivas, estas utilizadas sobretudo 

na 3ª Fase da investigação. 

Pelo facto de termos optado neste estudo por uma abordagem de matriz 

qualitativa, com as especiais exigências em termos de rigor que isso implica ao 

investigador, pareceu-nos adequado apostar na explicitação dos procedimentos 

relativos à construção dos dispositivos metodológicos e à estratégia de análise 

de conteúdo utilizada. De facto, devido aos cuidados especiais que requer uma 

investigação de natureza predominantemente qualitativa – em que se inscreve a 

técnica de análise de conteúdo utilizada –, foi nossa intenção dar particular 

relevo não apenas aos obstáculos e dificuldades sentidas durante todo o 

processo – "investigar de forma qualitativa representa um processo sério, rigoroso, 

carregado de dúvidas e inseguranças" (Marcelo, 1992: 8) – mas também às 
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estratégias que fomos adoptando tendo em vista a superação dessas mesmas 

dificuldades.  

Esse posicionamento será, como sugerem Huberman & Miles (1991), a 

melhor maneira de contribuirmos para a imprescindível garantia de 

cientificidade deste tipo de métodos, ou seja, para uma maior nitidez, rigor e 

validade de uma abordagem à qual são tradicionalmente imputadas bastantes 

reservas, precisamente relacionadas com o facto de raramente as técnicas e os 

procedimentos utilizados serem suficientemente explícitos e detalhados, de 

forma a permitirem não apenas uma melhor compreensão do processo, mas 

poderem ser seguidos também por outros investigadores (Cohen et al., 2000). 

Foi essa a razão, aliás, que nos levou a incluir mais à frente, neste capítulo, um 

ponto em que procedemos à explicitação sobre o próprio processo de análise de 

dados qualitativos que utilizámos ao longo de todo o estudo, dado serem dessa 

natureza a maior parte dos dados recolhidos nas diferentes fases do processo 

(vide ponto 6.5. SOBRE A ANÁLISE DE DADOS QUALITATIVOS). Foi por essa razão 

ainda, que decidimos incluir, nas reflexões finais (capítulo 8), a sistematização, 

fundamentada, dos diferentes procedimentos de validação que utilizámos ao 

longo da investigação (vide ponto 8.5. PROCEDIMENTOS DE VALIDAÇÃO). 

6.4. DESCRIÇÃO GERAL DO PERCURSO METODOLÓGICO 

Como se pode observar no diagrama da Figura 6.1 (FASES, QUESTÕES DE 

INVESTIGAÇÃO, INSTRUMENTOS E SUJEITOS), de que já havíamos dado 

conhecimento na Introdução, percorremos neste estudo um caminho com três 

fases diferenciadas, ainda que fazendo parte de um todo integrador, desenhado 

para responder às questões de que partimos:  

A 1ª Fase, que designámos de “ESTUDOS PRELIMINARES E DESENHO DO 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO”, tinha como objectivo caracterizar o conjunto dos 

professores, incidindo sobretudo na análise de necessidades relativamente às 

questões da avaliação de software educativo, de modo a poder fundamentar, em 
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articulação com o quadro teórico tomado como referência, a estruturação de um 

plano de trabalho específico com os professores nesse domínio.  

 

FIGURA 6.1 FASES, QUESTÕES DE TRABALHO, INSTRUMENTOS E SUJEITOS 
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diagnóstico, conversas 
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observação, actividade 
prática, consulta de 
dados de estrutura das 
escolas, sistematização 
de fundamentos teóricos 

 

Observação participante, 
Questionário de avaliação da 
satisfação da formação, 
Actividade prática 

 

Entrevistas semi-
directivas, um ano e 
meio depois de 
concluída a 
intervenção. 
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DESENHO DO PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO 

INTERVENÇÃO E 
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ANÁLISE DOS EFEITOS DA 
FORMAÇÃO  
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Instrumentos 

Sujeitos  

42 Professores de 6 escolas da 
região da Grande Lisboa 
4 formadores 

42 Professores de 6 escolas 
da região da Grande Lisboa 

 

28 Professores de 6 escolas 
da região da Grande Lisboa 

 

Questões de trabalho 

Que utilização fazem os 
professores das TIC?  

Que representações têm os 
professores sobre as TIC e sobre a 
sua utilização para fins 
educativos? 

Que conhecimentos e 
competências têm os professores? 
E que necessidades de formação? 

Que tipo de formação é mais 
adequada aos objectivos de 
preparar os professores para o uso 
das TIC nas actividades 
curriculares? 

Como decorreu o programa de 
formação no terreno? 

Que obstáculos se observam 
durante o processo de 
formação? 

Que estratégias de formação se 
revelam mais eficazes?  

Que efeitos teve o programa 
na aquisição de conhecimentos 
e competências? 

Que representações têm os 
professores do processo de 
formação em que estiveram 
envolvidos? 

Que mudanças se verificaram 
nas suas representações e 
práticas devidas a esse 
processo formativo? 

Segundo esses professores, o 
que condiciona em geral a 
utilização dos computadores 
nas actividades curriculares 
dos alunos? 
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Conjugando os princípios estruturantes da formação, a que chegámos 

através da reflexão teórica, com os resultados da caracterização dos professores 

e respectiva análise de necessidades procedemos, nesta fase, à concepção do 

programa de trabalho com os professores, que haveria de concretizar-se na fase 

seguinte. 

A 2ª Fase, que designámos de “INTERVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO”, tinha como objectivo organizar, implementar e 

acompanhar o programa de formação com os professores no terreno, 

explicitando, entre outros, os diferentes tipos de actividades, o plano das 

sessões, as modalidades de acompanhamento dos professores e as tarefas 

solicitadas aos professores para avaliação de software educativo.  

A terceira fase, que designámos de “ANÁLISE DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO”, 

tinha como objectivo proceder à análise do impacto do processo formativo em 

que os professores tinham estado envolvidos, numa perspectiva de “follow-up”, 

cerca de um ano e meio depois de terminada a intervenção no terreno, a realizar 

em torno de três eixos centrais: apreciação e valoração do modelo de trabalho 

vivenciado; alterações ao nível das representações e práticas de uso de 

computadores; e, por último, representações sobre o que, na perspectiva desse 

grupo de professores, facilita ou inibe a utilização das TIC para fins educativos 

em geral. 

6.5. SOBRE A ANÁLISE DE DADOS QUALITATIVOS 

Como tivemos oportunidade de referir anteriormente, a técnica de análise 

de conteúdo que utilizámos insere-se numa perspectiva de análise de dados de 

orientação qualitativa. A metodologia global que seguimos decorreu do estudo 

que pudemos fazer com base nas propostas concretas de Miles & Huberman, 

(1994), Huberman & Miles (2002), Huber (1991) e Marcelo (1992). No entanto, e 

do ponto de vista de enquadramento teórico-metodológico prévio, recorremos, 

como não poderia deixar de ser, a outras obras sobre a mesma temática, como é 
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o caso dos trabalhos de Ghiglione & Matalon (1978), Ghiglione (1980), 

Mucchielli (1979), Bardin (1977), D'Unrug (1977), Berelson, (1971), ou mesmo a 

obras que abordam em termos mais gerais a questão da instrumentação nas 

ciências sociais, como é o caso, entre outros, de Pourtois & Desmet (1988), 

Quivy & Van Canpenhoudt (1988), Blanchet et al. (1987), Estrela (1984). 

Tratando-se finalmente, como se referiu, de um corpus de natureza textual, 

de tipo discursivo, optámos por uma estratégia de análise de tipo semântico 

(Matalon, 1996; Ghiglione & Matalon, 1998), assumindo como unidade de 

registo e de contagem cada tema ou ideia. Também designadas de “unidades de 

sentido”, viriam a ser a componente nuclear das análises efectuadas, uma vez 

que através delas teríamos acesso ao núcleo da representação (Abric, 1989) e 

com base nelas viria a ser possível (re)construir também uma visão sobre cada 

um dos aspectos que pretendíamos estudar. Uma vez que já tínhamos 

diferentes experiências anteriores bem sucedidas utilizando programas 

informáticos de análise de dados qualitativos, decidimos recorrer a esse tipo de 

recurso, até porque como vários autores reconhecem, não só facilita de forma 

considerável o trabalho de exploração dos dados, como pode contribuir 

especificamente para a garantia de rigor e validação dos processos de redução 

aí envolvidos. 

Os processos que utilizámos, recorrendo ao tratamento informático da 

informação recolhida, seguiram de muito perto não só as orientações dos 

autores do software utilizado (Weft QDA1), mas também as indicações gerais 

associadas a outros programas cuja divulgação é de longe maior (Atlas-ti, 

Aquad, Nu-dist, para só referirmos alguns) e o conhecimento resultante da 

nossa experiência anterior, o que nos permitiu ganhos significativos, quer em 

termos do tempo necessário para a análise, quer na planificação e preparação 

das diferentes fases do processo. 

                                                 
1  Fenton, A. (2006). Weft-QDA (Version 1.0.1, disponível em http://www.pressure.to) 



246 

Apesar de considerarmos ultrapassadas algumas das considerações a 

propósito da análise assistida por computador (sugeridas por Bardin, 1977: 143-

144) – nomeadamente devido ao forte desenvolvimento tecnológico recente e às 

potencialidades reais em termos de instrumentos de análise – assumem hoje 

particular relevância e actualidade, as vantagens já nessa altura equacionadas 

pela autora e de onde se destacam: i) Maior rapidez no processamento dos 

dados; ii) Facilidade de armazenamento dos dados para posteriores 

tratamentos; iii) Maior controlo sobre as operações efectuadas e, portanto um 

acréscimo de rigor na análise; iv) Possibilidade de manipulação de dados com 

grande complexidade; v) Maior disponibilidade do analista para outras tarefas, 

mais criativas, como a reflexão e a interpretação, ocupando menos tempo com 

tarefas laboriosas e por vezes estéreis. 

No nosso caso, as vantagens traduziram-se, entre outras, na facilidade de 

armazenamento e de posterior agrupamento temático e recuperação das 

diferentes passagens do texto, nomeadamente das entrevistas, mas também e 

sobretudo na possibilidade real de controlo e revisão permanente, de uma 

forma simples, da análise que se está a efectuar (Huber, 1991). Como 

recomendam Huberman & Miles (1991), os dados não devem nunca ser 

retirados do seu contexto e, mesmo nos casos de uma análise 

predominantemente quantitativa, com o uso do computador é sempre possível 

regressar ao texto para a verificação desses mesmos dados. Foi, aliás, devido à 

utilização do programa Weft QDA que pudemos pôr em execução, com alguma 

facilidade, uma concepção de análise de conteúdo de tipo iterativo que, na 

definição de Huberman & Miles (1991), integra, num processo cíclico e 

recorrente, as diferentes componentes da actividade analítica – recolha, 

redução, apresentação e elaboração/verificação dos dados (ver Anexo 6.1). 

Na prática, para além da fase de recolha de informações que, como vimos 

anteriormente, faz parte integrante da própria análise (Huberman & Miles, 

1991), a concretização do processo de análise dos dados acabou por englobar 
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três fases essenciais, se bem que – sublinhe-se de novo – dentro de uma 

dinâmica de recorrência e iteração permanente entre elas. O processo de 

recorrência viria a constituir, aliás, uma estratégia fundamental ao longo das 

análises e pode entender-se como um esforço (meio) particular de validação da 

própria análise.  

Assim, numa primeira fase de redução de dados, procedemos à leitura de 

todo o material com vista a uma primeira "apreensão sincrética das suas 

características e avaliação das possibilidades de análise" (Estrela, 1984: 467). Depois, 

em função dos objectivos previstos em cada uma das fases e, como veremos 

mais à frente, a partir de um primeiro sistema de categorias decorrente da 

própria estrutura do instrumento utilizado, iniciámos uma etapa de 

segmentação (decomposição ou recorte) do texto em unidades, em função 

daquilo a que Berelson designou de "conteúdo manifesto" (1952: 18), ou seja, a 

identificação de unidades de sentido, ou unidades de significação, passíveis de 

serem classificadas (categorizadas) e contadas. Adoptámos, em concreto, a 

concepção de unidade de significação sugerida por Marcelo (1992), que a define 

operacionalmente como "um segmento de texto que é compreensivo em si mesmo e 

que contém uma ideia, episódio ou parte de informação". Conscientes da diversidade 

de posições sobre a natureza, complexidade e dimensões da unidade mínima de 

segmentação (Bardin, 1977; Mucchielli, 1979), escolhemos aquela definição que, 

por ter subjacente fundamentalmente um critério de ordem semântica2 e 

contextual, melhor se ajustava ao tipo de análise que pretendíamos realizar3. 

Nesta perspectiva, como estabelece ainda Mucchielli (1979): i) As unidades 

funcionais poderão variar de tamanho, em função do nível de análise; ii) Cada 
                                                 
2 Com a clarificação que Mucchielli faz ao conceito, ou seja, no sentido amplo de 

“recherche du sens (ou des sens)”(1979: 26). 

3 Como diz Barthes (1966, citado a este propósito por Mucchielli, 1979: 33) "il faut que le 
sens soit dès d'abord le critère de l'unité", ou seja, "c'est ce que veut dire un enoncé qui le 
constitue en unité fonctionnelle, et non la façon dont cela est dit... Les unités de contenu 
pourrons certes coîncider avec les unités linguistiques, mais occasionnellement et non 
systématiquement". 
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unidade funcional é caracterizada por uma "função cardinal", ou seja o núcleo de 

sentido e por uma "função indiciadora", através da qual o elemento de sentido 

que a constitui se torna indiciador de uma atitude geral, atmosfera ou ideologia 

(p.33). Assim, à noção de "conteúdo manifesto", que parece fazer confinar a 

análise de conteúdo a objectivos sobretudo de natureza descritiva e 

classificativa, é acrescentada uma noção de carácter mais "inferencial" que, como 

concluem Detry & Lopo (1991), na esteira de Bardin (1977), "é em suma a sua 

finalidade". Para aquelas autoras, a inferência é, pois, "o procedimento que permite 

que se transite, explicitamente e de forma controlada, da descrição para a interpretação, 

assim se atribuindo sentido às características das mensagens que foram antes 

levantadas, listadas e sistematizadas." (p.9).  

De uma forma mais específica e como teremos oportunidade de verificar, 

quando nos referirmos ao tipo de códigos utilizados, adoptámos a noção de 

inferência que decorre dos trabalhos de Osgood et al. (1956, referidos por 

Bardin, 1977) sobre a medida das atitudes. Segundo esta perspectiva, pretende-

se pôr em evidência as avaliações que são feitas pelos indivíduos (opiniões, 

julgamentos ou tomadas de posição) em relação aos objectos sobre os quais se 

pronunciam. Sendo uma técnica específica de medida de atitudes e recorrendo 

também à segmentação do texto em unidades de significação, a "análise de 

avaliação" (ou "evaluative assertion analysis"), distingue-se da análise temática ou 

categorial pelo facto de atribuir a essas unidades uma "carga avaliativa", 

caracterizada por uma determinada "direcção" e "intensidade"4.  

Assenta, também, no postulado de que a linguagem representa 

directamente aquele que a utiliza e apela à distinção que em psicologia social se 

                                                 
4 A "direcção" é definida como o sentido que toma a atitude em relação a dois pólos 

opostos (a opinião pode ser favorável ou desfavorável, positiva ou negativa, optimista ou 
pessimista, etc.), entre os quais pode existir uma posição neutral ou mesmo ambivalente; a 
"intensidade" constitui o grau de convicção ou força com que essa opinião é emitida: pode ser fria 
ou apaixonada, ligeira ou veemente, etc. 
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faz entre os conceitos de "atitude"5 e de "opinião"6 (Pourtois & Desmet, 1988; 

Bardin, 1977). Neste caso e em termos de análise propriamente dita, apenas se 

tomam em consideração as proposições que explicitamente contêm referências 

avaliativas e que funcionam, pois, como indicadores das "representações" sobre 

os objectos referidos. Note-se que a noção de representação detém, hoje, um 

carácter mais dinâmico do que aquele que tradicionalmente lhe era atribuído 

pelo behaviorismo e por uma abordagem experimental em Psicologia Social, que 

reduziam a análise do comportamento e dos indivíduos à dos efeitos e das 

manifestações de uma relação fundamental estabelecida entre um estímulo (E) e 

uma resposta (R) (efeito directo do estímulo sobre a resposta, passividade do 

sujeito na acção, estudo de factores isolados do seu contexto, etc.).  

A noção de "representação social", introduzida por volta de 1961 por 

Moscovici (1961), atribui um papel activo à interpretação que o indivíduo faz da 

realidade e do próprio estímulo, na determinação das respostas. Como refere 

Abric (1989) a representação "est déterminée à la fois par le sujet lui-même (son 

histoire, son vécu), par le système social et idéologique dans lequel il est inséré, et par la 

nature des liens que le sujet entretient avec le système social." (p.188). Trata-se, pois, 

de uma realidade representada, ou seja, apropriada, estruturada, transformada: 

a realidade do sujeito. 

Integrada numa estratégia global de redução dos dados, a operação de 

segmentação está directamente ligada e foi, nas diferentes análises, realizada 

em simultâneo com a codificação. Como estabelece Holsti, a codificação "é o 

processo pelo qual os dados brutos são transformados sistematicamente e agregados em 

unidades, as quais permitem uma descrição exacta das características pertinentes do 

conteúdo" (1969, em Bardin, 1977: 103-104).  

                                                 
5 Entendemos atitude como a predisposição, relativamente estável e organizada, para 

reagir de uma determinada maneira em relação a um objecto ou classe de objectos 

6 Expressão, verbal ou comportamental, dessa mesma atitude. 
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Para Marcelo (1992), os códigos não só permitem reduzir as declarações 

dos entrevistados a um sistema menos complexo e ambíguo de anotação que a 

linguagem corrente, mas representam também, e desde logo, um esforço 

interpretativo e explicativo, por parte do próprio investigador. No entanto, 

reconhecer que a própria codificação faz parte integrante do processo de 

interpretação, implica a utilização de um sistema de controlo e verificação dessa 

mesma codificação, sob pena de falta de rigor da análise e das conclusões daí 

decorrentes.  

Segundo o mesmo autor, para garantir, sobretudo, a validade interna, 

como um requisito prévio a posteriores considerações, é necessário verificar se 

os códigos se utilizaram de forma consistente, se as áreas de significado que 

definem se observam em todos os casos, se o significado simbolizado por 

determinados códigos específicos realmente coincide com o conteúdo daquelas 

passagens do texto que pretendem reduzir, etc. (1991). Para que isso se 

verifique e em consonância com a proposta apresentada por Huberman & Miles 

(1991), Marcelo propõe um processo geral de redução de dados com diferentes 

passos que, de uma maneira geral, tentámos cumprir: 

1. Elaboração de um primeiro sistema de categorias (sistema prévio); 

2. Definição operacional de cada uma das categorias e exemplificação; 

3. Selecção de amostra para efectuar estudo de fiabilidade;  

4. Contraste de codificações e cálculo da fiabilidade; 

5. Revisão do sistema de categorias; 

6. Codificação da totalidade das entrevistas; 

7. Nova revisão do processo de codificação (revisão continuada); 

8. Nova codificação, se necessário; 

9. Criação de meta-códigos e de novas categorias (categorias emergentes); 

Como facilmente se compreenderá, esta fase caracteriza-se, em síntese, por 

um conjunto de decisões relativamente a alguns aspectos essenciais, em que se 

inserem, entre outros: i) Os tipos de códigos e os níveis de codificação que irão 
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ser utilizados; ii) O nível de precisão que se pretende atingir nessa codificação; 

iii) A escolha de uma nomenclatura e de um sistema concreto de notação 

(criação propriamente dita dos códigos) com a definição operacional de cada 

um desses códigos.  

Mais adiante, neste capítulo, apresentaremos para cada instrumento os 

produtos resultantes das decisões tomadas relativamente aos diferentes 

aspectos acabados de referenciar, e que constituem, de resto, o corpo 

instrumental que nos permitiu concretizar as análises propriamente ditas de 

dados sempre que se tratava de dados qualitativos em forma textual. 

O passo seguinte da análise tem como objectivo a aproximação às 

"estruturas significativas" do texto codificado. Mais do que o simples 

agrupamento das unidades de significação, constitui, na verdade, como tivemos 

oportunidade de verificar, um processo de aproximação constante e gradual. 

Partindo sempre de uma análise com incidência mais quantitativa, e 

caminhando depois, gradualmente, para uma abordagem cada vez mais 

qualitativa, percorremos genericamente os seguintes passos:  

– Identificação das unidades de significação ou segmentos;  

– Classificação ou codificação desses segmentos. De referir que tivemos em 

atenção sempre que necessário à diferenciação feita anteriormente entre 

"conteúdo manifesto" e "inferência";  

– Contagem da frequência de cada tipo de código ou nível de codificação;  

– Representação matricial e gráfica dos resultados. Numa perspectiva de 

análise essencialmente qualitativa, as tabelas de frequências, como 

teremos oportunidade de observar no capítulo em que fazemos a 

apresentação dos resultados, servem sobretudo para sugerir pistas ao 

investigador relativamente às potenciais configurações ou agrupamentos 

dos objectos analisados, esclarecer dúvidas emergentes, sugerir hipóteses 

de trabalho; 
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– Recuperação do texto codificado, por categoria. Segundo Marcelo (1992), 

este é um dos momentos indicados para regressar à análise do texto 

propriamente dito – dados qualitativos – e tentar esclarecer dúvidas, 

também numa perspectiva de garantir a validade da própria análise;  

– Relação ou cruzamento de códigos e contextualização da análise dos 

dados no próprio corpo da entrevista;  

– Procura e sistematização do que há em comum ou daquilo que distingue 

os diferentes entrevistados, identificação de padrões, regularidades, mas 

também especificidades inerentes aos diferentes sujeitos, grupos ou 

contextos.  

Numa etapa posterior da análise qualitativa, que Huber (1991) designa de 

"(re)construção de relações significativas", o que se pretende é, em suma, retirar do 

discurso, do texto, as categorias que subjectivamente tenham importância, "para 

com elas reconstruir, a partir da perspectiva do sujeito, o seu mundo juntamente com a 

sua representação da realidade social circundante." (p.9). Mais do que descrever a 

situação, a análise qualitativa deve, finalmente, distanciar-se um pouco, para 

conseguir retirar o que há de comum em todos os sujeitos estudados, ou seja, 

retirar os dados que permitam a elaboração de sínteses e das conclusões 

propriamente ditas (Marcelo, 1992).  

6.6. ESTUDOS PRELIMINARES E DESENHO DA FORMAÇÃO (1ª FASE) 

Dada a escassez de propostas de trabalho que pudessem ser utilizadas 

com o objectivo de formar os professores, cedo fomos confrontados com a 

necessidade de criar e desenvolver, de raiz, um plano de trabalho que nos 

permitisse aplicar e testar alguns dos princípios de organização da formação de 

professores que nos pareciam adequar-se aos objectivos de integração 

pedagógica das TIC e que até ao momento, não nos tinha sido possível ensaiar e 

estudar. 
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Tratando-se da criação e desenvolvimento de algo novo (no caso concreto, 

um programa de formação que preparasse os professores para avaliarem a 

qualidade dos produtos multimédia disponíveis nas suas escolas), e tendo, em 

simultâneo, o objectivo de articular princípios específicos em termos de 

organização e concretização da formação contínua de professores, resultantes 

da reflexão teórica e reflexão sobre a formação de professores em TIC, optámos 

por uma estratégia que permitisse captar o essencial da perspectiva dos 

professores envolvidos, não apenas sobre o poderia vir a ser o conteúdo da 

formação, mas também sobre a estrutura e os princípios de organização do 

trabalho, de modo a podermos incorporar esse conhecimento, em tempo útil, 

em melhoramentos sucessivos da estrutura inicial de que partíramos. O 

programa de formação assim concebido é o resultado desse processo, o mesmo 

acontecendo, aliás, com o conteúdo da formação, ou seja, as questões 

relacionadas com a análise e avaliação de software educativo que tivemos 

entretanto oportunidade de organizar e sistematizar com o contributo dos 

professores. Estes produtos, bem como o resultado da caracterização dos 

professores e respectiva análise de necessidades, serão apresentados no capítulo 

seguinte, precisamente como produtos resultantes desta 1ª Fase. 

A caracterização dos professores foi feita com base na aplicação de um 

questionário construído para o efeito e com base em diferentes conversas 

informais realizadas nas próprias escolas com cada grupo de professores para 

esclarecimento dos dados recolhidos (QUADRO 6.1 – RECOLHA DE DADOS NA 1ª 

FASE. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO, OBJECTIVOS, INSTRUMENTOS E SUJEITOS).  

De forma a obtermos dados concretos que permitissem conhecer melhor 

os professores no que se refere à sua competência de avaliação da qualidade de 

software multimédia educativo, decidimos solicitar-lhes também a realização de 

uma actividade prévia de análise de um produto multimédia educativo à sua 

escolha. 
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QUADRO 6.1 RECOLHA DE DADOS NA 1ª FASE 
QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO, OBJECTIVOS, INSTRUMENTOS E SUJEITOS 

Questões de trabalho Objectivos Instrumentos/ 
procedimentos Sujeitos 

Que utilização fazem os 
professores das Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
(TIC)?  

Caracterizar os professores 
nomeadamente no que se refere a 
práticas de utilização das TIC para 
fins educativos e suas competências 
tecnológicas. 

Questionário 
Conversas informais 
para esclarecimento de 
dados 
Notas de observação 

42 Profs. 

Que representações têm os 
professores sobre as TIC e sobre 
a sua utilização para fins 
educativos? 

Caracterizar as representações dos 
professores sobre as TIC em geral, 
sobre a sua utilização para fins 
educativos e sobre como deve ser a 
formação. 

Questionário 
Conversas informais 
para esclarecimento de 
dados 
Notas de observação 

42 Profs. 

Que conhecimentos e 
competências têm os 
professores? E que necessidades 
de formação? 

Caracterizar o grau de 
conhecimentos e competências dos 
professores e identificar áreas 
deficitárias que sugiram 
necessidades de formação 
específicas.  

Actividade prática I 
Conversas informais 
para esclarecimento de 
dados 

36 Profs. 

Que tipo de formação é mais 
adequada aos objectivos de 
preparar os professores para o 
uso das TIC nas actividades 
curriculares? 

Identificar princípios estruturantes 
da formação e estratégias de 
trabalho adequadas aos 
fundamentos e pressupostos 
teóricos assumidos. 

Análise da literatura e 
sistematização de 
pressupostos teóricos 
sobre a formação; 
 análise das 
expectativas dos 
professores sobre a 
formação; análise de 
recomendações… 

42 profs. 

 

Para além de permitir perceber a que aspectos os professores dariam mais 

importância, utilizámos essa actividade também como estratégia de diagnóstico 

de dificuldades quando se trata de avaliar um determinado software para fins 

educativos. Servir-nos-ia ainda como ponto de referência para uma análise da 

evolução verificada ao nível de aquisições, após terminada a sua participação 

no processo de formação sobre avaliação de software multimédia educativo em 

que viriam a ser envolvidos na fase seguinte.  

Uma vez que a análise de necessidades de formação é um aspecto central 

nesta primeira fase e dado estarmos conscientes de que nenhuma intervenção 

na área da formação pode ser empreendida com sucesso sem o conhecimento 

do público a que sem dirige (Ferry, 1987), pareceu-nos fazer sentido incluir aqui 
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uma breve síntese sobre algumas questões relacionadas com o próprio processo 

de análise de necessidades em geral.  

Definida como "um processo de recolha e análise de informação que resulta na 

identificação das necessidades de indivíduos, grupos, instituições, comunidades, ou 

sociedades." (Suarez, 1985: 3496), a análise de necessidades visa geralmente 

identificar áreas deficitárias ou áreas em que, num determinado contexto, não 

foram atingidos os resultados desejados. É uma definição suficientemente 

ampla e que, à primeira vista, não dá indicação da diversidade de modelos, 

práticas e técnicas que geralmente aí são utilizados.  

De facto, existem diferentes modelos de análise de necessidades que, na 

sua concepção, variam basicamente em função dos objectivos visados, do 

conceito de necessidade utilizado7, do papel atribuído aos diferentes 

intervenientes na análise, ou, ainda, dos instrumentos e procedimentos de 

avaliação usados. Como sugere Pennington (1985), é necessário compreender o 

conceito de necessidade que num determinado estudo é assumido, para se 

poder compreender também o tipo de análise de necessidades utilizado. 

Embora pareça inquestionável, pode contudo não ser uma tarefa fácil devido 

não só às diferentes acepções do conceito de necessidade e de análise de 

necessidades que na literatura da especialidade se podem encontrar, mas 

também às diferentes propostas de modelos, métodos ou instrumentos de 

análise que, numa determinada situação, podem ser utilizados.  

De acordo com Kaufman (1973), a análise de necessidades consiste num 

processo que permite caracterizar a distância entre dois estados ("o que é" e "o 

que deve ser" ou "o que se quer que seja"). Embora isso dependa da forma como é 
                                                 
7 Como ponto de partida para o trabalho, assumimos uma perspectiva analítica do 

conceito de necessidade. Uma perspectiva que pressupõe uma análise sistemática e exaustiva de 
uma determinada situação, não apenas em termos do que possam ser falhas ou lacunas mas, de 
uma forma mais abrangente, em termos de previsão de problemas e de antecipação de 
tendências de evolução. Ou seja “necessidade” enquanto decisão racional baseada na análise de 
informação sobre uma situação concreta e consequente previsão da mudança em determinada 
direcção. 
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entendido o próprio conceito de necessidade (discrepância, preferência ou 

"deficit", por exemplo), neste caso o autor põe em evidência a relação estreita 

entre os conceitos de necessidade (carência) e de resultado (produto), 

essencialmente porque faz depender do conhecimento pormenorizado 

(documentação) de uma determinada situação, não só o estabelecimento de 

objectivos ajustados, mas também uma maior segurança de que os produtos a 

alcançar são úteis e pertinentes. 

Também nos trabalhos de Barbier & Lesne (1976, 1977), a análise de 

necessidades ("analyse des besoins en formation”) está geralmente associada a estes 

dois grandes grupos de objectivos, de alguma forma concomitantes: o 

planeamento da formação, por um lado e, por outro lado, a avaliação dos 

resultados obtidos através da concretização dos planos e actividades de 

formação respectivos: planeamento, enquanto estratégia privilegiada para fazer 

corresponder o esforço de formação àquilo que é tido como necessário ou 

desejável num determinado contexto pessoal, social e profissional; avaliação, 

enquanto forma de regulação desse mesmo esforço de formação e como garante 

de uma formação adaptada ao público a quem se destina. 

De acordo com Rodrigues (1992), as necessidades correspondem sempre a 

discrepâncias observadas ou previstas entre a realidade e um ideal e encontram 

tradução ou expressão na especificação dos objectivos a atingir para as anular. 

São por isso, também, as necessidades identificadas que permitem enquadrar 

alguns dos juízos de valor, como o da validade, pertinência ou utilidade de um 

determinado programa de formação. Desta forma, a análise das necessidades 

em formação não poderá ser entendida como um fim em si mesmo, antes 

representando uma etapa prévia e fundamental ao estabelecimento de qualquer 

processo de desenvolvimento pessoal, social ou profissional, como viria a 

acontecer precisamente no nosso caso.  

No caso do presente estudo e sem esquecermos a multiplicidade de 

conceitos e a diversidade de modos operatórios que lhe podem estar associados, 
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parece-nos de destacar a análise de necessidades sobretudo como elemento 

estratégico, dado o contributo que pode trazer ao processo de tomada de 

decisão (Stufflebeam, 1985). De facto, uma eficaz avaliação de necessidades 

deve assegurar uma adequada formulação de metas e objectivos, constituindo 

um importante alicerce do planeamento, bem como permitir a ordenação, por 

ordem de prioridade, das necessidades identificadas (Kaufman, 1972). 

Porque, do ponto de vista metodológico, era importante garantir a 

qualidade do trabalho de análise de necessidades que viríamos a realizar, 

terminamos este ponto referindo alguns dos problemas que pode envolver a 

operacionalização do conceito de necessidade, aos quais estivemos 

particularmente atentos. É o caso, por exemplo, da dependência que pode 

acontecer relativamente ao contexto em que a investigação decorre e aos 

princípios, valores ou normas daí emergentes. É também o problema que 

resulta da dupla dependência, em termos de subjectividade, não só dos 

indivíduos que são chamados a expressar-se numa determinada situação 

concreta, mas também dos agentes a quem é atribuída a responsabilidade de 

determinar as necessidades respectivas. Ou ainda o caso da dependência dos 

próprios pressupostos presentes na construção e utilização dos dispositivos e 

instrumentos de recolha de dados. A dificuldade em distinguir necessidades 

"autênticas" de "falsas" necessidades, ou o facto de os indivíduos auscultados 

poderem não ter consciência de necessidades todavia reais (Pennington, 1985), 

são também problemas que podem dificultar o processo de análise de 

necessidades e sobre os quais importava dedicar, pelo menos do ponto de vista 

metodológico, uma particular atenção. 

Tendo como propósito a caracterização geral do conjunto de professores e 

a identificação de necessidades específicas, nomeadamente no que se refere aos 

seus conhecimentos e competências na avaliação de software educativo, em que 

pudéssemos basear parte do programa de formação a desenvolver, recorremos, 

como referimos anteriormente, para além de diferentes dados que fomos 
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recolhendo em termos informais, a um questionário de caracterização inicial e a 

uma actividade individual de avaliação de software, que a seguir se apresentam. 

6.6.1. QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO INICIAL 

Dada a necessidade de caracterização inicial dos professores com quem 

iríamos trabalhar, optámos pela utilização de um instrumento que, pelas suas 

características, possibilitasse recolher dados de forma rápida e eficaz sobre 

algumas características dos professores que considerávamos essencial conhecer 

numa fase inicial do projecto. Havendo a possibilidade de, posteriormente, 

poder aprofundar essa informação através do contacto directo com os 

professores, considerámos que seria o questionário o instrumento adequado 

para a concretização daquele objectivo. 

A elaboração do questionário, que nas páginas seguintes apresentamos, 

resulta das leituras exploratórias que havíamos feito sobre a problemática da 

utilização educativa das TIC, em particular sobre avaliação de software 

multimédia educativo, e de diversas conversas informais exploratórias que 

tivemos oportunidade de realizar com os professores de cada uma das escolas 

do projecto. A elaboração do questionário viria a ter, pois, como base, os temas 

principais decorrentes da análise de conteúdo dessas conversas informais e a 

selecção dos aspectos de ordem pessoal e profissional, sobre os quais 

pretendíamos conhecer os professores (ver Anexo 6.2). 

O instrumento foi organizado em três partes distintas, ainda que 

complementares: uma primeira parte referente aos dados biográficos e 

profissionais dos professores (Bloco 1); uma segunda parte relativa ao que 

designámos de fluência tecnológica8 dos professores (Bloco 2); e uma terceira 

                                                 
8 O conceito de “fluência tecnológica” é introduzido por Papert (1997) e entendido como 

um passo em frente relativamente à expressão vulgarmente utilizada de “literacia informática”, 
uma vez que valoriza não apenas as aquisições técnicas que um determinado indivíduo faz, 
mas a capacidade que tem para as usar numa determinada situação real com que é confrontado 
mesmo quando não a domina suficientemente. Papert faz o paralelo, aliás, com o conhecimento 
de uma língua estrangeira e a capacidade que de a utilizar, por exemplo, numa situação de 
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parte sobre expectativas e sugestões sobre o próprio trabalho a desenvolver 

(Bloco 3). 

Com a primeira parte pretendíamos recolher informação que viabilizasse a 

caracterização do conjunto de professores, quer do ponto de vista pessoal 

(Idade, Género, Formação académica), quer do ponto de vista profissional 

(Formação profissional, Tempo de serviço global e na respectiva escola, Níveis 

de ensino e disciplinas leccionadas, Cargos ou funções exercidas na escola, 

Situação profissional presente) (Questões de 1 a 10). 

A segunda parte do questionário visava obter dados relativos aos 

conhecimentos e competências tecnológicas dos professores, bem como a sua 

experiência de utilização de computador na preparação das aulas ou com os 

alunos, o nível de formação específica para a utilização do computador, a 

participação anterior em projectos relacionados com a utilização das tecnologias 

na escola (Questões de 11 a 15). Partindo da hipótese de que os professores que 

aderiram ao projecto nas diferentes escolas estavam suficientemente motivados 

para a participação no projecto, este bloco tinha como objectivo avaliar o seu 

grau de experiência e à-vontade no uso das tecnologias em contexto educativo. 

Porque se considerava relevante captar, desde logo, a perspectiva do 

conjunto dos professores sobre o trabalho que iria ser desenvolvido e em que 

eles iriam participar, incluímos, na terceira parte do questionário 3, questões 

abertas, em que os professores poderiam expressar as suas expectativas 

pessoais sobre o projecto (Questão 16: Do ponto de vista profissional, o que gostaria 

de poder realizar no âmbito do projecto Pedactice?), fazer sugestões concretas 

(Questão 17: Que sugestões faria desde já para facilitar a concretização dos objectivos 

deste projecto?), e, por último, anteciparem eventuais dificuldades colocadas à 

concretização do projecto (Questão 18: Tendo em conta a sua experiência 

                                                                                                                                               
necessidade específica: um indivíduo fluente tenta comunicar e fazer-se entender, mesmo 
reconhecendo que não sabe o suficiente para o fazer. 
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profissional no domínio da educação e da utilização das novas tecnologias na escola, 

quais poderão ser em sua opinião os principais obstáculos ao desenvolvimento do 

projecto?). 

A aplicação do questionário foi feita presencialmente, numa sessão com os 

professores das diferentes escolas, num total de 42 (QUADRO 6.2 – NÚMERO DE 

PROFESSORES POR ESCOLA). 

QUADRO 6.2 NÚMERO DE PROFESSORES POR ESCOLA 

ESCOLA Nº DE 
PROFESSORES 

A 4 
B 8 
C 7 
D 8 
E 9 
F 6 

Total 42 

 

Depois de recolhidos, os questionários foram analisados, com base no 

cálculo das frequências e percentagens verificadas nos itens de resposta fechada 

e com recurso a procedimentos de análise qualitativa de dados no caso das 

questões abertas, seguindo a metodologia apresentada no ponto 6.5). 

6.6.2. ACTIVIDADE DE ANÁLISE DE SOFTWARE EDUCATIVO  

Numa segunda etapa desta 1ª Fase, pedimos a cada um dos professores 

que escolhesse um software multimédia educativo e o explorasse livremente, 

durante um período de três semanas, visando a identificação dos aspectos que 

permitissem caracterizar o potencial desse produto para uma utilização com 

fins pedagógicos. Para possibilitar a posterior análise de dados, foi solicitado 

aos professores que tomassem notas e as registassem à medida que iam fazendo 

a exploração do produto escolhido, com a explicitação, sempre que possível, 
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dos aspectos que, na sua perspectiva, deveriam integrar uma grelha de 

avaliação de software multimédia educativo (ver protocolo de recolha de dados 

no Anexo 6.3). 

A opção por um instrumento deste tipo, que apenas indica aos sujeitos os 

objectivos da actividade e as linhas gerais do método a seguir, tinha como 

principal finalidade permitir um elevado grau de liberdade dos professores, 

quer na escolha do software a analisar, quer no que se refere aos aspectos a 

valorizar, por cada um, na análise propriamente dita. Para além de nos parecer 

que este tipo de metodologia possibilitaria uma maior riqueza de informação, 

pela capitalização das diferenças existentes entre os diferentes produtos e das 

diferenças entre os professores (enquanto avaliadores de software educativo), a 

ideia central era a de não influenciar de alguma maneira a sua análise, uma vez 

que, como dissemos anteriormente, numa perspectiva de análise de 

necessidades, nos interessava também conhecer e avaliar os seus conhecimentos 

sobre cada uma das múltiplas dimensões em que o software educativo pode ser 

avaliado.  

A tarefa traduziu-se, pois, na produção de um texto escrito por cada um 

dos professores (ver exemplo no Anexo 6.4), a partir da exploração de um vasto 

conjunto de aplicações multimédia existentes no mercado, na altura em que a 

actividade era realizada. O conjunto de textos assim produzidos seriam depois 

sujeitos também a um processo de análise de conteúdo, de natureza qualitativa 

de forma a ser possível uma aproximação à representação que os professores 

tinham sobre os aspectos a considerar na avaliação de software multimédia 

educativo, a amplitude do conjunto de aspectos mencionados, as categorias 

emergentes, a importância relativa de cada uma, entre outros. 

A actividade de avaliação de produtos multimédia foi realizada por 36 

professores oriundos das seis escolas envolvidas no projecto (QUADRO 6.3 – 

NÚMERO DE PROFESSORES QUE REALIZARAM A TAREFA E DE TEXTOS PRODUZIDOS).  
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QUADRO 6.3 NÚMERO DE PROFESSORES QUE REALIZARAM  
A TAREFA E DE TEXTOS PRODUZIDOS 

ESCOLA Nº DE PROFESSORES Nº DE TEXTOS 
PRODUZIDOS 

A 4 4 

B 6 4 

C 7 6 

D 8 8 

E 7 6 

F 4 4 

Total 36 32 

 

As produções escritas foram primeiro analisadas separadamente por dois 

investigadores, com vista à definição de um sistema prévio de categorias. De 

forma a garantir a validade do processo, procedeu-se posteriormente à 

comparação e aferição dos dois sistemas de categorias daí resultantes, 

recorrendo à colaboração de um terceiro investigador, que funcionou como juiz 

e ajudou à determinação do conjunto definitivo de categorias e subcategorias 

que os professores haviam considerado pertinentes na análise dos produtos 

seleccionados.  

Cada categoria foi, pois, identificada e definida a partir de atributos 

(positivos ou negativos) referidos como existentes (ou ausentes) no produto 

analisado. Após a identificação de todos os aspectos referidos pelos professores, 

procedeu-se ao seu agrupamento temático em função da convergência do seu 

conteúdo e consequente organização em categorias e dimensões, constituindo-

se assim um sistema de categorização emergente, tal como se mostra mo 

Quadro 6.4 (DIMENSÕES, CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS EMERGENTES). 
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QUADRO 6.4 DIMENSÕES, CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS EMERGENTES 

Dimensão Categoria Subcategoria 

ASPECTOS RELACIONADOS 
COM O CONTEÚDO, COM A 
DIDÁCTICA E COM O 
CURRÍCULO 

 
 
Conteúdo 

Temática 
Relação entre conteúdos 
Rigor dos conteúdos 
Extensão e actualização dos conteúdos 
Profundidade dos conteúdos 

 
 
 
Estratégias 

pedagógicas e didácticas 

Metodologia 
Actividades 
Aspectos lúdicos 
Níveis de utilização 
Grau de directividade 
Objectivos de aprendizagem 
Motivação 
Incentivo à pesquisa fora da aplicação 
Avaliação do utilizador 
Eficácia pedagógica 

Relação com o currículo 

Relação com temas curriculares 
Adequação da terminologia aos programas escolares 
Identificação de objectivos curriculares 
Adequação aos objectivos 
Identificação de destinatários 
Adequação aos destinatários 
Contextos de utilização 

ASPECTOS TÉCNICOS 
RELACIONADOS COM A 
INTERFACE GRÁFICA, COM 
AS FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO, COM AS 
FUNCIONALIDADES 
DISPONÍVEIS E COM AS 
FORMAS DE 
COMUNICAÇÃO COM O 
UTILIZADOR 

 
Interface gráfica 

Tipo de letra 
Qualidade gráfica 
Clareza da interface 
Adequação da interface 

Meios de representação da 
informação 

Media utilizados 

Integração dos media 

Orientação e navegação 
Orientação 
Tipo de organização da informação 
Acessibilidade 

 
Outras ferramentas 

Ferramentas de acesso à informação 
Ligação a fontes externas 
Dispositivos de assistência 
Transferência de elementos 

 
Comunicação e 
interactividade 

Qualidade da comunicação 
Operacionalidade 
Rapidez de resolução 
Feedback 
Interactividade 
Gestão da aplicação pelo utilizador 

ASPECTOS RELACIONADOS 
COM A IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO E RESPECTIVOS 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Identificação do produto 
Identificação 
Descrição geral 

Requisitos técnicos 
Requisitos do sistema 

Processo de instalação 

ASPECTOS RELACIONADOS COM A  
APRECIAÇÃO GLOBAL DO PRODUTO 

Documentação de apoio 
Acessibilidade da língua 
Relação preço/qualidade 
Apreciação geral 
Vantagens na utilização 
Recomendações 
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Partindo do princípio que presidiu à estruturação desta actividade, de que 

este sistema seria representativo do que os professores sabem sobre a avaliação 

de software multimédia para utilização em contexto educativo, será com base 

nele que, no capítulo seguinte, faremos o balanço a que chegámos sobre os seus 

conhecimentos e competências nesse domínio específico. 

6.6.3. CONVERSAS INFORMAIS E NOTAS DE OBSERVAÇÃO 

De forma a podermos complementar e confirmar a caracterização inicial 

dos professores, mas também do contexto de cada uma das escolas e dos 

espaços e equipamento aí disponível, decidimos realizar diferentes conversas 

informais, ainda que estruturadas, com alguns professores de cada uma das 

escolas envolvidas. Professores que, pelo particular conhecimento que tinham 

da realidade das escolas e pela sua disponibilidade, teríamos possibilidade de 

entrevistar algum tempo depois da aplicação dos questionários. O guião dessas 

conversas foi estruturado de modo a ter em conta a recolha de dados que 

permitisse conhecer com mais detalhe: i) Os recursos informáticos disponíveis e 

a sua localização; ii) O grau e tipo de uso de software multimédia educativo e a 

identificação dos produtos mais utilizados; iii) O tipo de dificuldades que 

normalmente os colegas colocam relativamente ao uso do software educativo em 

contexto de ensino e aprendizagem; e iv) As necessidades de formação para a 

utilização pedagógica do software educativo. 

Tal como referimos para o caso da análise das questões abertas do 

questionário, o tratamento dos dados foi realizado através da técnica de análise 

de conteúdo dos registos de notas tomadas pelo entrevistador durante as 

conversas com os professores. Uma vez que se tratou, sobretudo, de esclarecer, 

confirmar e complementar os dados recolhidos com os restantes instrumentos 

de recolha de dados desta 1ª Fase, o produto desta análise será incorporado nos 

tópicos respectivos, pelo que não lhe dedicaremos um espaço próprio no 

capítulo da apresentação de resultados. 
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6.6.4.OPERACIONALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS PARA DESENHO DA FORMAÇÃO 

Uma vez que um dos nossos objectivos era identificar princípios 

estruturantes da formação e estratégias de trabalho adequadas aos pressupostos 

teóricos em que gostaríamos de inscrever a proposta de formação, terminamos 

esta primeira fase com a sistematização e operacionalização dos aspectos mais 

relevantes em ordem à organização e estruturação interna do programa de 

formação de professores que iríamos concretizar na 2ª Fase do estudo.  

Na prática, o desenho do programa de formação que no capítulo seguinte 

apresentaremos (ponto 7.3.4. do capítulo 7) resultou da sistematização dos 

elementos mais salientes das três fontes de dados que tomámos como base de 

trabalho. Referimo-nos, em primeiro lugar, a um conjunto de pressupostos 

teóricos e metodológicos que, enraizados numa perspectiva humanista, nos 

parecem ser os mais adequados à organização da formação de professores em 

geral, mas especialmente adequados sobretudo quando se trata de preparar os 

professores no domínio das TIC em particular. Referimo-nos, em segundo 

lugar, ao resultado dos estudos levados a cabo durante o primeiro ano do 

projecto, nomeadamente sobre avaliação de software multimédia educativo e a 

reflexão sobre as competências pedagógicas necessárias para a utilização deste 

tipo de produtos, sistematizadas num conjunto de recomendações específicas 

para a organização da formação de professores. Referimo-nos, por último, à 

caracterização prévia do conjunto de professores e suas necessidades 

específicas, nomeadamente ao nível da avaliação de software educativo, mas 

também as suas expectativas sobre o processo de formação em que iriam 

participar e sobre o tipo de estratégias de trabalho que aí esperavam poder 

experimentar, por oposição à formação que habitualmente frequentam. 

O desconhecimento dos professores em geral sobre o software educativo 

disponível e a incapacidade de identificar produtos adequados e pertinentes 

para utilização numa determinada situação de aprendizagem, conduziram-nos 
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ainda, nesta fase, a equacionar as questões da avaliação da qualidade desses 

produtos como conteúdo central do processo de formação.  

Por outro lado, por estarmos convencidos de que não bastaria “fornecer” 

essa informação aos professores para que eles passassem a ser utilizadores 

suficientemente críticos de software educativo e, como dissemos anteriormente, 

de que seria uma oportunidade excelente para experimentar práticas de 

formação alternativas ao que habitualmente era feito, pareceu-nos estarem 

reunidas as condições para envolver os professores num processo em que a sua 

própria acção fosse determinante nas aprendizagens que viriam a realizar. Ou 

seja, a elaboração de uma proposta de formação que implicasse o envolvimento 

dos professores em todas as fases do processo, entendendo esse mesmo 

envolvimento como estratégia privilegiada de formação em ordem a uma maior 

e, pedagogicamente, mais adequada utilização de software multimédia em 

actividades de natureza curricular. 

Foi dessa maneira que chegámos à ideia de desenvolver também um 

sistema de avaliação da qualidade de software educativo que, em vez da ênfase 

na produção de juízos de valor, por especialistas, sobre um determinado 

produto, tivesse como objectivo estratégico ajudar os professores no próprio 

processo de avaliação, selecção e utilização desse tipo de produtos.  

Justificava-se, pois, ter como base de trabalho os conhecimentos e as 

competências necessárias para que o professor fosse capaz de fazer a sua 

própria apreciação do software multimédia disponível e, com base nas 

aprendizagens daí resultantes, esperar que pudesse vir a incrementar um uso 

pedagogicamente mais adequado com os seus alunos. Foi com o objectivo de 

fundamentar esta ideia que procurámos encontrar suporte teórico noutros 

projectos e experiências e do qual se apresenta o resultado a que chegámos no 

ponto 7.3.5. do capítulo seguinte. 
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6.7. INTERVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA (2ª FASE) 

Ainda que a opção por fazer a reflexão sobre o modelo de formação 

ensaiado, tomando como base, sobretudo, a análise dos seus efeitos, com dados 

que recolheríamos através de entrevistas realizadas a todos os professores, 

algum tempo depois do processo de formação ter sido concluído (3ª Fase do 

estudo, de que se dará conta mais adiante), era também nossa preocupação 

recolher dados, ao longo de todo o processo, de forma a tirar partido da riqueza 

de elementos que, do ponto de vista da investigação, aí poderiam ser 

observados.  

Do ponto de vista da investigação (intervenção e investigação seriam, 

como referimos anteriormente, duas traves mestras do nosso estudo), passaria 

pela identificação e registo de todos os aspectos que nos pudessem vir a ajudar, 

depois, a analisar o decurso da formação, a identificar os principais obstáculos e 

a concluir sobre a eficácia de cada uma das estratégias de trabalho ensaiadas. 

Numa perspectiva de acompanhamento do processo e de regulação da 

intervenção, isso passaria principalmente pela identificação das dificuldades na 

concretização do programa de trabalho e da tomada de decisão em relação aos 

ajustamentos necessários ao nível da organização, dos conteúdos tratados ou ao 

nível das estratégias utilizadas. 

Podemos dizer que, nesta perspectiva e do ponto de vista metodológico, 

nos aproximámos de uma lógica de investigação-acção, traduzida 

principalmente pela imersão do investigador no contexto de observação, pela 

concretização de ciclos de experimentação, reflexão e reajustamento do que ia 

sendo ensaiado e experimentado e pela continuidade e sistematização de 

trabalho que só um largo período de tempo permite. Esta lógica é, aliás, um dos 

vectores essenciais da abordagem designada de “development research” que 

alguns autores consideram, aliás, particularmente adequada na área das TIC 

(como vimos no capítulo 2), em especial quando se trata de acompanhar o 



268 

desenvolvimento de produtos ou processos que impliquem momentos ou ciclos 

sucessivos de “afinamento” (experimentação, avaliação, reformulação, 

experimentação, …). 

Dado que o levantamento e identificação das expectativas dos professores 

sobre o próprio processo de formação em que iriam participar havia sido feita 

na 1ª Fase, através da recolha das suas sugestões e das respostas a uma das 

questões abertas do questionário de caracterização inicial (Questão 17), nesta 2ª 

fase limitámo-nos a confirmar e complementar a caracterização que tínhamos 

feito, questionando directamente os professores numa sessão de trabalho 

específica integrada nas actividades do primeiro momento de formação 

presencial. 

Por outro lado, como defende Estrela (1999), a própria avaliação da 

formação pode revestir-se de um carácter formativo, proporcionando a tomada 

de consciência de si e da própria situação da formação aos diferentes 

intervenientes no processo, pelo que faz sentido que qualquer plano de 

formação inclua momentos com essa finalidade. Momentos que têm sobretudo 

a função de permitir a construção de significados sobre o processo de trabalho e 

os seus resultados, tanto do ponto de vista individual como em termos 

colectivos, constituindo a tomada de consciência do que já se conseguiu, do que 

ainda não foi adquirido ou das dúvidas e dificuldades sentidas, precisamente 

uma das componentes formativas desse processo, para além de fornecer 

elementos de grande utilidade também para a (re)programação das acções 

seguintes. Para tal, o autor sugere a utilização de instrumentos diferenciados 

devidamente adaptados à especificidade das acções9 e que permitam o 

equilíbrio entre os dados directamente observáveis e quantificáveis e os dados 

de natureza qualitativa que conferem sentido e contextualizam os primeiros.  
                                                 
9 O autor sugere a diversificação das técnicas de recolha de dados (porta-folios, diários...) e 

o ensaio dos instrumentos em contextos idênticos, antes do seu emprego efectivo. Sugere, por 
outro lado, o seu questionamento como forma de garantir a adequação ao público e objectivos 
visados. 
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Em síntese, como se mostra no Quadro 6.5 (RECOLHA DE DADOS NA 2ª FASE. 

QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO, OBJECTIVOS, INSTRUMENTOS E SUJEITOS), com a recolha 

de dados nesta fase visávamos obter informação durante o próprio decurso da 

formação que pudesse ajudar a reorientar as actividades que se iam 

desenvolvendo no terreno (informação sobre a concretização das estratégias 

utilizadas, sobre a pertinência dos temas tratados, sobre as aprendizagens já 

efectuadas, mas também sobre as dúvidas e dificuldades manifestadas pelos 

professores na concretização da tarefa solicitada de avaliação de uma aplicação 

multimédia, etc.).  

QUADRO 6.5 RECOLHA DE DADOS NA 2ª FASE 
QUESTÕES DE TRABALHO, OBJECTIVOS, INSTRUMENTOS E SUJEITOS 

Questões de trabalho Objectivos Instrumentos Sujeitos 

Como decorreu o programa de 
formação no terreno? 

Analisar o decurso da formação 
(atitudes dos professores, 
dúvidas, dificuldades, sugestões, 
et.) de forma a introduzir os 
ajustamentos necessários no 
processo. 

Observação 
participante (momentos 
de reflexão em grupo, 
conversas informais, 
notas de observação, 
registo de dificuldades)  

42 Profs 
4 Forms. 

Que obstáculos se observam 
durante o desenvolvimento do 
programa de formação? 

Identificar os principais 
obstáculos ocorridos durante o 
desenvolvimento do processo 
formativo. 

Observação 
participante (momentos 
de reflexão em grupo, 
conversas informais, 
notas de observação, 
registo de dificuldades) 

42 Profs. 
4 Forms. 

Que avaliação fazem os 
professores sobre o programa 
de formação e, em particular, 
sobre os conhecimentos e 
competências adquiridos? 

Caracterizar as representações dos 
professores sobre as 
aprendizagens realizadas e sobre 
as características do processo 
formativo em que estiveram 
envolvidos. 

Questionário de 
avaliação da formação 42 Profs. 

Que efeitos concretos teve o 
programa de formação ao nível 
de conhecimentos e 
competências? 

Analisar o desempenho dos 
professores no que se refere a 
conhecimentos e competências de 
avaliação de software educativo. 

Actividade prática de 
avaliação do potencial 
pedagógico do software 
analisado 

28 Profs. 

 

No final da formação, utilizámos ainda um questionário de avaliação da 

satisfação com a formação, com o objectivo de obter a reacção dos professores 

relativamente ao processo de formação em que tinham estado envolvidos. Uma 

vez que a avaliação dos conhecimentos e competências adquiridos poderia ser 
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também um bom indicador da eficácia da formação, decidimos analisar 

também o desempenho alcançado pelos professores na realização da actividade 

de análise e elaboração de síntese do potencial pedagógico de software educativo 

que lhes havia sido solicitada durante o processo de formação. 

Tendo como propósito principal permitir a regulação do processo de 

formação em tempo útil, ajudando os professores a superar as dificuldades 

emergentes da análise e avaliação de software multimédia educativo, optámos 

por um dispositivo de observação e acompanhamento da actividade, baseado 

na recolha de dados nos diferentes momentos de reflexão em pequeno grupo e 

no registo das dúvidas e dificuldades aí colocadas pelos professores. No final 

do processo de formação, de forma a obter a reacção dos professores sobre as 

aprendizagens realizadas e a sua percepção acerca do processo em que haviam 

estado envolvidos, aplicámos um questionário. No final do processo 

recolhemos ainda os protocolos da actividade de análise e avaliação de software 

multimédia educativo, que tínhamos previamente solicitado e que, tal como 

planeado, nos permitiria ter uma medida objectiva das aquisições realizadas 

globalmente pelo grupo de professores que integraram a formação. É destes 

dispositivos e instrumentos de recolha de dados que nos pontos seguintes 

damos conta. 

6.7.1. DISPOSITIVO DE OBSERVAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

Tal como referimos anteriormente, um dos objectivos da 2ª Fase era o de 

recolher dados sobre o decurso da formação (dúvidas, dificuldades, sugestões, 

etc.) que permitissem introduzir os ajustamentos necessários no processo 

formativo em curso, nomeadamente em termos de resposta às necessidades de 

formação emergentes, entretanto identificadas. Do ponto de vista da 

investigação, ou seja, da recolha de dados para posterior análise, isso passaria 

pela identificação e registo de todos os aspectos que pudessem vir a ajudar a 

compreender, globalmente, em que medida o modelo de organização da 
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formação ensaiado mostra ser adequado e quais os principais obstáculos 

emergentes na sua implementação. 

Tomando como ponto de partida os diferentes tipos de actividades em que 

a formação fora organizada (sessões presenciais em grande grupo, sessões de 

trabalho autónomo, sessões de acompanhamento e sessões de apoio on-line), 

optámos pela sistematização da recolha de dados em cada uma das sessões de 

trabalho em que os membros da equipa estivessem com os professores, ou seja, 

em todas as sessões à excepção das sessões de trabalho autónomo. Sem 

obedecer a um protocolo particular, era solicitado aos formadores que 

procedessem ao registo de todas os aspectos que pudessem ser relevantes para 

o processo de formação em curso, particularmente os que tivessem 

directamente a ver com obstáculos e dificuldades observados e, em especial, os 

que estivessem relacionados com a concretização da actividade de avaliação de 

software educativo solicitada a cada professor.  

Para além dos formadores que viriam a assegurar a condução das sessões 

de formação presenciais, pudemos contar com a colaboração de 4 estudantes do 

último ano da Licenciatura em Ciências da Educação, a quem propusemos a 

realização do estágio de final de curso no âmbito deste estudo. De referir que, 

para além de tais recursos humanos permitirem efectuar no terreno a recolha de 

dados que pretendíamos, se tratava de quatro elementos profundamente 

conhecedores do contexto em que o estudo decorria por serem todas elas 

professoras com larga experiência de ensino. Isso viria a permitir também o seu 

envolvimento mais profundo na reflexão sobre as questões da utilização 

educativa das tecnologias e na concretização do acompanhamento e regulação 

do processo. 

Do ponto de vista da regulação e tal como se mostra na Figura 6.2 (CICLO 

DO DISPOSITIVO DE ACOMPANHAMENTO), a ideia era que o dispositivo de 

observação permitisse actuar em dois níveis. Responder de imediato às 

dificuldades colocadas pelos professores nos casos em que isso fosse possível, 
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em particular nas sessões de acompanhamento (Regulação de tipo 1). No caso 

de não ser possível essa resposta imediata, a identificação e registo dessas 

dificuldades daria lugar à análise posterior, de forma a perceber-se se poderiam 

vir a ser objecto de planificação e agendamento para abordagem e 

esclarecimento nas sessões presenciais seguintes (Regulação de tipo 2). 

 

FIGURA 6.2 CICLO DO DISPOSITIVO DE ACOMPANHAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ponto de vista da recolha de dados seria precisamente o registo das 

notas de observação realizadas durante e após as sessões de acompanhamento 

que iríamos tomar como objecto principal de análise. Com esse objectivo, 

treinámos as quatro colaboradoras nos procedimentos de registo de notas tendo 

como base o que Estrela sugere ao nível da observação participante (Estrela, 

1984) e que hoje, cada vez mais, faz sentido utilizar na investigação em 

educação10. Na prática, cada sessão de acompanhamento daria lugar a uma 

                                                 
10 Veja-se o que muito recentemente, a propósito do paradigma da complexidade, é 

referido sobre o “observador participante”: “for complexivists, the “observer” is always a 
participant. Observation is an interactive relationship between an “observer” and an 
“observed” in which they mutually constitute each other—that is, identities are established in 
acts of identification. Moreover, acts of identification are not innocent. They orient and give 
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ficha de registo da observação efectuada. De forma a dar maior garantia da 

qualidade da intervenção e do apoio ao trabalho dos professores, optámos pela 

distribuição das escolas pelas quatro colaboradoras organizadas em pares, 

sendo que cada uma deveria acompanhar pelo menos duas escolas. 

De igual modo se considerou importante proceder à recolha de dados de 

observação de cada sessão presencial, seja através do registo de notas durante 

as sessões, seja através de instrumentos construídos para o efeito e aplicados no 

final de cada uma delas. Estes instrumentos, na forma de questionários, tinham 

sobretudo como finalidade a recolha da opinião dos professores sobre as 

sessões de trabalho: se essas sessões haviam correspondido às suas expectativas 

e se as dúvidas relacionadas com a actividade de avaliação de software haviam 

sido esclarecidas. Os dados assim recolhidos foram objecto de análise de 

conteúdo, de acordo com o mesmo tipo de procedimentos a que já, 

anteriormente, nos referimos. 

6.7.2. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO 

No final do processo de formação, inquirimos os professores através de 

um questionário, com o objectivo de recolher elementos que permitissem 

caracterizar a sua opinião global, não apenas no que se refere às aprendizagens 

realizadas, mas também sobre as características do processo em que haviam 

estado envolvidos e que aqui acabámos de apresentar (ver Anexo 6.5). 

Optámos pela construção de um questionário estruturado em dois blocos: 

um bloco sobre os resultados da formação (Bloco 1) e outro sobre o processo de 

formação em si mesmo (Bloco 2). O objectivo do primeiro bloco era o de 

perceber em que medida, na opinião dos professores, os objectivos da formação 

tinham ou não sido atingidos. Este bloco integrou seis afirmações relativamente 

às quais os professores deveriam manifestar o seu grau de concordância através 

                                                                                                                                               
shape to action and, in the process, contribute to the unfolding of the universe.” (Complexity 
and Education, 2007). 
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de uma escala Likert de cinco pontos (QUADRO 6.6 - ITENS SOBRE O PROCESSO DE 

FORMAÇÃO - BLOCO 1). 

No segundo bloco, incluímos três questões abertas com o objectivo de 

percebermos de que modo os professores haviam percepcionado o processo de 

formação vivenciado ao longo de cerca de cinco meses. Pretendíamos, em 

concreto, perceber em que medida haviam compreendido os aspectos nucleares 

do modelo de formação (Questão 7) e a eficácia atribuída a cada uma das quatro 

componentes em que havia sido organizado (sessões presenciais conjuntas, 

sessões presencias de acompanhamento, sessões de trabalho autónomo e 

sessões de apoio on-line) (Questão 8).  

Quadro 6.6 ITENS SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO - BLOCO 1 

 

        

 

 

 

 

Quadro 6.7 QUESTÕES ABERTAS SOBRE O MODELO - BLOCO 2 

 

 

 

 

 

O processo de formação permitiu-me:  

1. Adquirir conhecimentos sólidos de análise de software multimédia 
educativo. 

2. Adquirir competências específicas de avaliação de software 
multimédia educativo. 

3. Sentir maior confiança para avaliar software multimédia educativo.  
4. Elaborar informação detalhada sobre alguns produtos disponíveis no 

mercado.  
5. Reflectir sobre a minha prática profissional 
6. Perspectivar novas estratégias de trabalho com os alunos.       

Estudos sobre a formação de professores na área das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) parecem fazer emergir uma nova forma de perspectivar essa 
formação. Esta ideia esteve presente na concepção do plano de formação que, ao longo 
deste ano, lhe foi proporcionado. 

7. Quais os aspectos desse processo de formação que gostaria de 
salientar?   

8. Qual a sua opinião acerca da eficácia das várias componentes que 
caracterizaram esse processo? 

9. Para que possam ser consideradas na programação de futuras acções 
de formação nesta área, que sugestões concretas lhe parece pertinente 
propor? 
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Com a Questão 9, pretendíamos dar um espaço aos professores para se 

manifestarem, na forma de sugestões, sobre outros aspectos que, em sua 

opinião, deveriam ser contemplados em futuros programas de formação de 

professores, na área da utilização das TIC, em contexto educativo. Seria uma 

forma indirecta de captar a representação dos professores sobre o próprio 

modelo de formação vivenciado e uma oportunidade para se referirem a outros 

aspectos da formação não incluídos nas questões anteriores (QUADRO 6.7 

QUESTÕES ABERTAS SOBRE O MODELO - BLOCO 2). 

6.7.3. ACTIVIDADE PRÁTICA DE ANÁLISE DO POTENCIAL PEDAGÓGICO  

Embora não tivéssemos inicialmente estruturado a actividade dos 

professores, de forma a poder ser feita a comparação directa das duas 

produções que seriam chamados a realizar individualmente, pareceu-nos ser 

relevante proceder ao balanço da qualidade das sínteses avaliativas efectuadas, 

por eles realizadas já perto do final do processo de formação, de forma a 

podermos concluir sobre a evolução verificada desde a primeira actividade de 

análise livre que haviam realizado no início do estudo. Para se compreender em 

que consistia esta segunda actividade, apresentamos no Quadro 6.8 (FICHA DE 

SÍNTESE DO POTENCIAL PEDAGÓGICO), o protocolo de recolha de dados entretanto 

desenvolvido e que viria a ser, ele próprio, objecto de trabalho durante as 

actividades de formação. 

Como se pode observar, e uma vez que se tratava de um instrumento 

“aberto”, era esperado que cada professor elaborasse um texto que sintetizasse 

o essencial do produto analisado, tomando como referência os critérios 

estudados durante o processo de formação (ver Anexo 6.6). 
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QUADRO 6.8 FICHA DE SÍNTESE DO POTENCIAL PEDAGÓGICO 

Identificação do produto 
Editora  
Data de edição  
Manual de exploração  
Tipo de software  
Conteúdo principal  
Nível etário  
Nível de ensino  
Área curricular  

Avaliação enquanto ferramenta de aprendizagem 
Adequação e relevância 
curricular  (necessidade, 
utilidade,…) 

 
Adequação aos utilizadores 
(nível etário, estilos de 
aprendizagem, níveis de 
complexidade,…) 

 
Objectivos de aprendizagem  

 
Estratégias de exploração e 
interactividade (aprendizagem 
activa, manipulação,  
experimentação, criatividade…) 

 
Autonomia na aprendizagem 
 
Interacção social 

 
Formas de avaliação 
(Auto-avaliação, avaliação 
formativa,…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para balanço da qualidade destas produções, que no próximo capítulo 

teremos oportunidade de apresentar, tomámos como referência um sistema de 

análise composto por três critérios, tal como se pode observar na Figura 6.3 

(EIXOS DE ANÁLISE DAS SEGUNDAS PRODUÇÕES DOS PROFESSORES).  

Amplitude: dada pelo leque de dimensões consideradas na análise e 

respectivo equilíbrio entre si, sendo de esperar que, ao contrário do que 

acontecera nas primeiras produções, os professores incluíssem, de forma 

equilibrada, as diferentes dimensões em torno das quais puderam reflectir ao 

longo do processo de formação. Referimo-nos, não apenas aos aspectos técnicos 
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e pedagógicos das aplicações (este último privilegiado pelos professores nas 

primeiras produções), mas também às dimensões relacionadas com os aspectos 

cognitivos subjacentes (dimensão psicológica), com a qualidade do conteúdo 

científico (dimensão conteúdo) e com os aspectos visuais da interface (dimensão 

estética). 

 

FIGURA 6.3 EIXOS DE ANÁLISE DAS SEGUNDAS PRODUÇÕES DOS PROFESSORES 
(Sínteses do potencial pedagógico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminação: dada pela riqueza e diversidade de elementos (critérios) 

mobilizados pelos professores, nas sínteses elaboradas. Em função da 

fundamentação teórica e do forte investimento na aplicação prática dos 

conceitos, através das actividades propostas aos professores, seria de esperar, a 

este nível, uma clara diferença relativamente à actividade de avaliação livre que 

haviam feito sem qualquer suporte da equipa do projecto. Pelo menos no que 

diz respeito às dimensões em que o grau discriminativo dos professores tinha 

sido francamente baixo, como é o caso, por exemplo, da dimensão técnica.   

Profundidade: fornecida pelo grau de detalhe e de articulação entre os 

elementos utilizados pelos professores, em cada uma das dimensões 

AMPLITUDE 

PROFUNDIDADE 

DISCRIMINAÇÃO 
(Riqueza e diversidade de  

elementos mobilizados) 

(Detalhe e articulação entre 
os elementos utilizados) 

(Abrangência e equilíbrio  
da análise) 
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consideradas. Seria de esperar uma abordagem menos superficial, em cada uma 

das dimensões, do que o que se havia verificado nas produções iniciais, em que 

apenas os aspectos pedagógicos denotavam alguma profundidade na análise. 

De facto, esperávamos que as sínteses individuais feitas pelos professores 

denotassem maior domínio sobre cada um dos critérios utilizados, uma vez que 

tinham podido contar com o apoio teórico e prático de que tinham necessitado 

ao longo do processo de avaliação. 

A análise das produções foi realizada por três juízes, através da utilização 

de uma escala de Likert de 5 pontos para cada um dos critérios de análise (1-

Não se verifica; 2-Verifica-se de forma ténue; 3-Verifica-se de forma moderada; 

4-Verifica-se de forma acentuada; 5-Verifica-se de forma muito acentuada), 

depois de terem chegado a um consenso sobre a qualidade do conteúdo 

respectivo. Foram sujeitas a esta análise 14 produções de entre o total de Fichas 

de Síntese do Potencial Pedagógico elaboradas por um total de 28 professores11.   

6.8. ANÁLISE DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO (3ª FASE) 

O propósito do estudo desenvolvido na 3ª Fase era o de proceder à análise 

das representações do conjunto de professores que havia participado no 

trabalho realizado em torno da avaliação de software educativo, tentando 

determinar em particular a influência e o impacto12 do processo formativo em 

que haviam participado, nas suas representações e práticas, cerca de ano e meio 

depois de ter terminado.  

                                                 
11 Dado que nem todos os professores elaboraram as sínteses individualmente, como 

previsto, tendo acabado por realizar a tarefa em pares, apenas considerámos as produções em 
que aquele critério havia sido respeitado, ou seja, 14 produções de um total de 21 recolhidas.  

12 Tomamos aqui o conceito de “impacto” como o conjunto de efeitos que, de acordo com 
os professores inquiridos, pode ser atribuído à sua participação e envolvimento directo no 
programa de formação. Efeitos que se traduzem num conjunto diferenciado de alterações 
expressamente referidas pelos professores ou inferidas pelo investigador. Consideramos a 
influência atribuída pelos professores ao processo formativo em que estiveram envolvidos 
como uma medida do impacto desse mesmo processo formativo. 
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Seguindo uma lógica predominantemente qualitativa, pareceu-nos 

adequado realizar essa análise com base no estudo das referências explícitas dos 

entrevistados relativamente: i) À compreensão de pressupostos, estrutura e 

objectivos do modelo de formação subjacente ao processo formativo em que 

haviam participado; ii) A juízos de valor formulados sobre esse modelo de 

formação; iii) À identificação de mudanças e ganhos a nível pessoal resultantes 

da sua participação na formação; e, por último, a nível profissional, iv) À 

identificação de mudanças nas suas práticas e no modo de pensar a questão da 

utilização pedagógica das tecnologias de trabalho; e v) Nos efeitos 

eventualmente verificados também ao nível das escolas a que pertencem. 

Para além disso, pretendíamos dar especial atenção a todos os elementos 

que permitissem caracterizar as práticas pedagógicas desses professores no 

momento em que eram auscultados, nomeadamente em termos de recurso às 

tecnologias (Usam-nas? Para fazer o quê? Usam mais do que usavam? Usam de 

maneira diferente?), independentemente de isso ser atribuído, ou não, em 

exclusivo à sua participação no programa de formação. Uma vez que se tratava 

de um grupo de professores com uma atitude geral favorável ao uso das TIC 

em contexto educativo, a caracterização do grupo de professores, no que 

respeita à utilização das tecnologias nas suas práticas, cerca de um ano e meio 

depois da formação, pareceu-nos ser uma boa medida indirecta do impacto que 

essa mesma formação teria representado.  

De referir ainda que, por se tratar de um grupo de professores que 

assumimos como informadores privilegiados sobre as questões da integração 

das TIC em contexto escolar, decidimos alargar a análise às suas representações 

sobre o que favorece ou impede maiores índices de utilização dos 

computadores ao serviço da aprendizagem em geral, visando compreender até 

que ponto o nosso país se enquadra ou se afasta do conjunto de factores sobre 

os quais tivemos oportunidade de reflectir no capítulo 3 (QUADRO 6.9 – 

RECOLHA DE DADOS NA 3ª FASE. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO, OBJECTIVOS, 
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INSTRUMENTOS E SUJEITOS). Para chegarmos às representações dos professores, 

optámos por uma estratégia de indagação directa através da realização de 

entrevistas individuais. Na linha do que alguns autores sugerem, pareceu-nos a 

melhor forma de aprofundar as questões sobre as quais nos interessava recolher 

informação já que, podendo ser conduzida de forma semi-directiva, dando aos 

professores uma considerável margem de liberdade de expressão, seria 

simultaneamente possível esclarecer os seus pontos de vista e obter informações 

mais precisas e com certo grau de objectividade sobre as suas representações 

relativamente aos diferentes assuntos tratados (Estrela, 1984).  

 
QUADRO 6.9. RECOLHA DE DADOS NA 3ª FASE 

QUESTÕES DE TRABALHO, OBJECTIVOS, INSTRUMENTOS E SUJEITOS 

Questões de trabalho Objectivos Instrumento Sujeitos 

Que representações têm os 
professores do processo de 
formação em que estiveram 
envolvidos? 

Caracterizar as representações dos 
professores sobre o modelo de formação 
que frequentaram (compreensão dos 
pressupostos, estrutura e objectivos dos 
modelo de formação ensaiado; valoração 
desse modelo, ou seja da sua eficácia) 

Entrevista  
 

28 Profs. 
 

Que mudanças se verificaram 
nas suas representações e 
práticas devidas a esse 
processo formativo? 

Caracterizar as práticas pedagógicas dos 
professores com TIC, identificando 
mudanças e ganhos, quer a nível pessoal, 
quer a nível profissional, resultantes da sua 
participação na formação  

Entrevista  
 

28 Profs. 
 

Segundo esses professores, o 
que condiciona em geral a 
utilização dos computadores 
nas actividades curriculares 
dos alunos? 

Caracterizar as representações dos 
professores sobre o que favorece ou impede 
maiores índices de utilização dos 
computadores para fins educativos. 

Entrevista  
 

28 Profs. 
 

 

Visando fundamentalmente obter declarações que nos permitissem 

conhecer as suas representações sobre o processo formativo em que haviam 

participado, quer através de referências explícitas a esse mesmo processo, quer, 

de uma forma indirecta, através das suas referências ao impacto e efeitos em 

termos pessoais e profissionais, nomeadamente sobre as suas práticas 

pedagógicas e em termos das mudanças verificadas (ou não) ao nível da visão, 

atitudes e práticas das tecnologias, estruturámos a entrevista, como se verá com 



281 

mais detalhe a seguir, tendo como base e fio condutor, as questões de 

investigação e a sua operacionalização em blocos, objectivos específicos e 

questões orientadoras (ver Anexo 6.7). Seriam realizadas 28 entrevistas, 

distribuídas pelas seis escolas conforme se mostra no Quadro 6.10 (NÚMERO DE 

PROFESSORES ENTREVISTADOS POR ESCOLA). 

 

QUADRO 6.10 NÚMERO DE PROFESSORES ENTREVISTADOS POR ESCOLA 

Escola Nº de professores  Código dos professores entrevistados 

A 6 Prof.16, Prof.18, Prof.19, Prof.22, Prof.30 e Prof.33 

B 6 Prof.9, Prof.10, Prof.11, Prof.13, Prof.14 e Prof.31 

C 6 Prof.1, Prof.2, Prof.4, Prof.5, Prof.6 e Prof.7 

D 7 Prof.23, Prof.24, Prof.25, Prof.26, Prof.27, Prof.28 e Prof.32 

E 2 Prof.12 e Prof.15 

F 1 Prof.8 

TOTAL 28  

 

Uma vez que, como é habitual acontecer em processos relativamente 

longos como este, se vieram a verificar algumas alterações na composição das 

equipas de professores, decidimos interrogar neste terceiro momento, apenas os 

professores que haviam participado na totalidade do programa de formação. 

De facto, a rotatividade do corpo docente e razões de ordem pessoal, levaram a 

que alguns professores não acompanhassem, na íntegra, o conjunto de 

actividades que constavam do programa de formação, pelo que acabou por ser 

menor o número de professores que estavam em condições de participar na 

entrevista, de acordo com os critérios que havíamos estabelecido. Além disso e 

ao contrário do que prevíramos, as alterações daí resultantes levariam também 

a um desequilíbrio no número de professores por escola o que, de certa 

maneira, viria a inviabilizar o aprofundamento da análise inter-escolas tal como 

inicialmente pretendíamos. 
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6.8.1. OBJECTIVOS GERAIS DA ENTREVISTA 

Tendo como ponto de partida as questões de investigação e visando a sua 

operacionalização, começámos por proceder à definição dos objectivos gerais da 

recolha de dados: i) Estudar os efeitos do processo formativo (programa de 

formação) na percepção dos professores sobre a importância das tecnologias e 

da sua utilização no processo de ensino e aprendizagem (reflexos na percepção 

e nas atitudes dos professores); ii) Estudar os efeitos do processo formativo na 

confiança dos professores relativamente ao uso pessoal dos computadores e ao 

uso em ambientes de aprendizagem (reflexos ao nível dos conhecimentos e 

competências específicas e sua relação com o grau de segurança que sentem na 

sua utilização); iii) Estudar os efeitos do processo formativo nas práticas 

pedagógicas dos professores, nomeadamente no que se refere ao uso das 

tecnologias ao serviço da aprendizagem (reflexos no grau, tipos e modos de 

utilização dos computadores; implicações didácticas e curriculares); iv) 

Contribuir para o estudo dos efeitos do processo formativo ao nível das 

próprias escolas onde o projecto se desenvolveu (reflexos na política de gestão, 

reflexos nos outros professores, reflexos nos alunos, medidas concretas 

tomadas, iniciativas, etc.).  

6.8.2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS E QUESTÕES ORIENTADORAS 

Em sequência da definição destes objectivos gerais e de forma a orientar e 

facilitar a obtenção dos dados pretendidos de cada um dos professores, 

organizámos a entrevista em 5 blocos principais, conforme se pode ver no 

Quadro 6.11 (OBJECTIVOS ESPECÍFICOS E QUESTÕES PARA PREPARAÇÃO DAS 

ENTREVISTAS).  

Um primeiro bloco referente à “Compreensão do modelo de formação” 

(Bloco1), o segundo relativo às “Atitudes face às tecnologias na aprendizagem” 

(Bloco 2), o terceiro respeitante aos “Conhecimentos e competências 

adquiridos” (Bloco 3), um quarto relativo às “Práticas pedagógicas actuais com 
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tecnologias” (Bloco 4) e, por último, um quinto bloco referente aos “Efeitos 

visíveis ao nível da escola” (Bloco 5). É desses blocos, em torno dos quais se 

estruturou o guião da entrevista, que se apresentam, de seguida, os respectivos 

objectivos específicos e as questões que havíamos colocado durante a fase de 

preparação das entrevistas. 

QUADRO 6.11 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS E QUESTÕES  
PARA PREPARAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

COMPREENSÃO DO MODELO DE FORMAÇÃO (BLOCO 1) 

Objectivos específicos Questões para preparação da entrevista 

Recolher elementos que permitissem 
caracterizar a percepção com que os 
professores ficaram do modelo 
subjacente ao programa de formação 
que frequentaram (fundamentos, 
objectivos, componentes, etc.). 

Depois de terminado, que reflexões teve oportunidade de fazer sobre o 
programa de formação que frequentou? Quais lhe parece terem sido os 
principais eixos estruturantes desse programa de formação? Em que 
medida o facto das temáticas tratadas estarem relacionadas com o uso 
dos computadores na escola terá influenciado a forma com a formação 
foi organizada? 

Recolher elementos que permitissem 
caracterizar a opinião dos professores 
sobre o programa de formação 
propriamente dito (valoração dos 
materiais e recursos utilizados, dos 
diferentes tipos de organização do 
trabalho, das estratégias utilizadas em 
cada uma das componentes de 
formação, da prestação dos 
formadores, da gestão do tempo 
disponível, etc.). 

Até que ponto foi importante para si ter frequentado este programa de 
formação? Porquê? Que aspectos da formação considera que 
resultaram melhor? Porquê? E os que não foram tão bem 
conseguidos? Porque é que não terão resultado igualmente? De que 
factores acha que depende o êxito de um programa de formação de 
professores para uso das tecnologias na escola;  

ATITUDES FACE ÀS TECNOLOGIAS NA APRENDIZAGEM (BLOCO 2) 

Objectivos específicos Questões para preparação da entrevista 

Recolher elementos que permitissem 
caracterizar o impacto da formação na 
forma como os professores valorizam 
as tecnologias e a sua utilização para 
fins educativos. 

Em que medida considera que o programa de formação que frequentou 
contribuiu para uma mudança de atitude dos professores perante as 
tecnologias e a sua utilização para fins educativos? Como foi no seu 
caso pessoal? Que elementos ou exemplos concretos podem ilustrar 
essa modificação no seu caso pessoal? 

Recolher elementos que permitissem 
caracterizar a atitude actual dos 
professores face à utilização das 
tecnologias no ensino e na 
aprendizagem. 

Em geral, de que é que acha que poderá depender a mudança de 
atitude dos professores, nomeadamente dos professores mais 
resistentes ao uso das tecnologias? Que peso lhe parece ter neste 
contexto a falta de preparação específica que grande parte dos 
professores costuma referir? No seu caso pessoal, que factores 
concretos poderiam contribuir para construir uma visão mais positiva 
das tecnologias ao serviço do ensino e da aprendizagem? 

CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS ADQUIRIDOS (BLOCO 3) 

Objectivos específicos Questões para preparação da entrevista 



284 

Recolher elementos que permitissem 
caracterizar a extensão e profundidade 
das aprendizagens feitas pelos 
professores durante a formação. 

De uma forma global, em que medida considera que o programa de 
formação lhe forneceu um sólido corpo de conhecimentos e de 
competências para utilizar os computadores em contexto educativo? 
No seu caso pessoal, quais lhe parece terem sido as principais 
aprendizagens feitas durante a formação? De que forma a abordagem 
das questões sobre avaliação de software educativo contribuiu para se 
sentir mais à vontade na utilização das tecnologias? 

Recolher elementos que permitissem 
caracterizar o domínio com que os 
professores ficaram sobre as 
potencialidades das “novas” 
ferramentas e das formas como podem 
ou devem ser integradas no quotidiano 
das escolas. 

Em termos concretos que tipos de informação adquiriu durante o 
processo de formação sobre as diferentes formas de utilização dos 
computadores na aprendizagem? Em que medida considera que ficou 
bem preparado para vir a utilizar os computadores no âmbito das 
disciplinas que lecciona? 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ACTUAIS COM TECNOLOGIAS (BLOCO 4) 

Objectivos específicos Questões para preparação da entrevista 

Recolher elementos que permitissem 
concluir sobre o grau de influência do 
programa de formação no uso efectivo 
das tecnologias pelos professores. 

Actualmente utiliza as tecnologias com os seus alunos? Que 
programas ou ferramentas usa? Com que frequência? Em que 
contextos? Com que objectivos específicos? Pode de alguma maneira 
dizer-se que usa hoje mais e de forma diferente as tecnologias? Em 
que medida o processo de formação em que esteve inserido contribuiu 
para isso?  

Recolher elementos que permitissem 
concluir sobre as implicações da 
utilização das tecnologias nas práticas 
dos professores e sobre o modo como 
eles lidam com isso. 

A utilização dos computadores implicou ou tem implicado algum tipo 
de reajustamento nas suas práticas, relativamente ao modo como 
trabalhava anteriormente? Quais os principais obstáculos que tem 
sentido? Que factores acha que têm sido facilitadores do trabalho com 
os computadores? 

IMPACTO AO NÍVEL DA ESCOLA (BLOCO 5) 

Objectivos específicos Questões para preparação da entrevista 

Recolher elementos que permitissem 
caracterizar o impacto da formação ao 
nível da escola (em termos de Direcção 
da Escola; organização e 
funcionamento; equipamento; relação 
com o currículo; atitudes e práticas dos 
outros professores; utilização por parte 
dos alunos, etc.). 

De uma maneira geral, o que podemos encontrar hoje na sua escola 
que possa ter origem na formação? Como é que os professores da 
escola que não estiveram envolvidos na formação acompanharam o 
processo? Qual foi a postura dos órgãos directivos da escola? Que 
iniciativas e actividades concretas desencadeou na sua escola a equipa 
de professores que participou na formação? Que reflexos se podem 
identificar ao nível dos alunos? 

Recolher elementos que permitissem 
caracterizar o domínio com que os 
professores ficaram sobre as 
potencialidades das “novas” 
ferramentas e das formas como podem 
ou devem ser integradas no quotidiano 
das escolas. 

Em termos concretos que tipos de informação adquiriu durante o 
processo de formação sobre as diferentes formas de utilização dos 
computadores na aprendizagem? Em que medida considera que ficou 
bem preparado para vir a utilizar os computadores no âmbito das 
disciplinas que lecciona? 
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6.8.3. PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

De forma a permitir analisar o impacto do programa de formação, as 

entrevistas, individuais, foram efectuadas, como se disse anteriormente, cerca 

de um ano após ter sido concluído o processo de formação em que todos os 

professores entrevistados estiveram envolvidos. Foram conduzidas de forma 

semi-directiva, já que se pretendia obter informação, tão detalhada quanto 

possível, das percepções e representações de cada entrevistado sobre os 

diferentes aspectos que pudessem ajudar à compreensão da realidade, após 

aquele intervalo de tempo. 

Como se sugeriu anteriormente, as diferentes componentes do guião 

foram utilizadas como ponto de partida para as explanações de cada um dos 

professores entrevistados, solicitando-lhes, sempre que necessário, que 

explicitassem, através de exemplos concretos de factos ou situações 

vivenciadas, as suas afirmações. A ordem pela qual as questões foram sendo 

colocadas nas diferentes entrevistas e apesar de nos basearmos no mesmo 

guião, foi sempre bastante flexível, deixando ao entrevistado um papel 

preponderante na condução da própria entrevista. 

Com o acordo de cada um dos professores entrevistados, procedemos à 

gravação em registo magnético de todas as entrevistas, tendo a sua duração 

variado entre 60 e 100 minutos, dependendo a duração de cada entrevista, 

sobretudo da fluência com que cada entrevistado ia assumindo as questões 

colocadas, do seu empenho efectivo nas respostas, mas também se tinham, ou 

não, ideias formadas sobre os diferentes aspectos questionados. É de salientar, 

no entanto, o grande empenho demonstrado pela grande maioria dos 

professores, contribuindo sem restrições dignas de nota e mostrando mesmo 

interesse pelos resultados da investigação, para a qual pedíamos mais este seu 

contributo. Transcritas posteriormente na íntegra, de forma a constituírem a 
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versão escrita do corpus recolhido, procedemos ao seu arquivamento seguro de 

forma a podermos voltar à versão áudio original, se isso se tornasse necessário 

no decurso da análise. O texto resultante (registo digital escrito) viria a ser, 

contudo, o único suporte, tendo-se revelado de grande utilidade na fase de 

análise de conteúdo e também na fase de interpretação dos dados, pelo facto de 

constituir não só a memória das declarações dos entrevistados, mas de permitir 

que a análise e a interpretação pudessem, sempre que necessário, situar-se no 

contexto em que haviam sido proferidas.  

De referir, por último, que foi o mesmo investigador (ou seja, nós 

próprios) a conduzir a totalidade das entrevistas, tendo sido realizadas num 

intervalo de quatro meses, em função sobretudo da disponibilidade e 

negociação que fomos fazendo com cada professor. As entrevistas foram 

realizadas em ambiente adequado, tranquilo, nas próprias escolas dos 

entrevistados, os quais se encarregaram localmente da autorização e logística 

necessária à sua concretização. 

6.8.4. SISTEMA DE CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Neste ponto apresentamos de uma forma mais específica - porquanto 

representam a concretização das opções metodológicas por nós tomadas neste 

estudo -, alguns dos aspectos metodológicos até agora discutidos.  

Como anteriormente mencionámos e considerando aquilo a que 

Huberman & Miles (1991) designam de "diferentes estádios" no processo de 

criação dos códigos, é de sublinhar que diferentes etapas foram percorridas, 

antes de chegarmos a um plano global final de análise, como aquele que ainda 

neste ponto apresentaremos, e que, com efeito, deverá ser considerado como a 

versão terminal de suporte à análise de conteúdo realizada. Assinale-se que esse 

plano inclui também, naturalmente e em sintonia com o processo anteriormente 

descrito, as categorias novas que foram emergindo durante a análise. 
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Assim, procedemos, em primeiro lugar, à elaboração de um esboço de 

uma estrutura, que continha os eixos e as dimensões que queríamos estudar. 

Apesar de estar sujeito a um processo de revisão constante e da necessária 

abertura, como se viria a verificar, a novas categorias (categorias emergentes da 

própria análise), aquele esboço foi feito antes da realização das entrevistas, 

aquando da preparação e elaboração do guião que, como oportunamente se 

referiu, ele próprio decorria das principais áreas em que queríamos centrar o 

nosso trabalho. Como, aliás, referem Huberman & Miles (1991: 103) é 

importante, não só, que da organização da entrevista (guião) decorra o padrão 

de análise de dados em termos de dimensões, categorias e indicadores, mas 

também que os códigos se insiram numa estrutura dominante, estejam ligados 

entre si de maneira coerente e em relação directa com os objectivos do estudo.  

Optámos, pois, pela elaboração de uma lista prévia de categorias, 

decorrentes das áreas de estudo anteriormente estabelecidas como a que se 

apresenta no Quadro 6.12 (PLANO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO. DIMENSÕES, 

CATEGORIAS, INDICADORES E CÓDIGOS).  

Passou-se, depois, a uma etapa que consistiu essencialmente na verificação 

da adequação de cada código, através da sua confrontação com o texto das 

entrevistas propriamente dito. Tinha como objectivo aferir, através de uma 

primeira aplicação dos códigos, de forma a verificar os que não funcionavam, 

sentir dificuldades na análise, entre outros objectivos. Ainda que bastante 

laboriosa, consideramos esta etapa de capital importância, pois permite não 

apenas a testagem de cada uma das categorias previamente fixadas, mas porque 

permite ainda a integração das categorias emergentes. É com base nestes 

elementos que se procede, posteriormente, à revisão dos códigos e, 

naturalmente, se chega a uma tabela definitiva que, para aumentar a eficiência 

da análise, deverá apresentar também a respectiva definição operacional de 

cada categoria.  

 



288 

QUADRO 6.12 PLANO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO  
DIMENSÕES, CATEGORIAS, INDICADORES E CÓDIGOS* 

 

* Ver no Apêndice 6.1 a definição operacional das categorias 

Dimensão Categoria Indicadores Códigos 

PROGRAMA  
DE FORMAÇÃO 

 
Percepção e valoração que 
os professores expressam 
sobre o modelo de formação 
em que estiveram 
envolvidos e sobre os seus 
efeitos, quer em termos 
pessoais, quer ao nível do 
contexto em que 
trabalham… 

Compreensão Compreensão do modelo  AVPERCEP 
Valoração Valoração do modelo  AVVALORA 

Implicação 
(identificação de 
mudanças e ganhos a 
nível pessoal) 

Atitudes AVATITUD 
Visão AVVISÃO 
Conhecimentos AVCONHEC 
Competências AVCOMPET 
Confiança AVCONFIA 

Aplicação (mudanças 
nas práticas e nos 
modos de trabalho 
individuais) 

Conteúdo curricular AVCONT 
Estratégias de trabalho AVPLANIF 
Relação professor-aluno AVPROFAL 
Organização do espaço AVESPAÇO 
Organização do tempo AVTEMPO 

Efeitos ao nível da 
escola  

Organização AVESCORG 
Funcionamento AVESCFUNC 
Equipamento AVESCEQUIP 
Iniciativas AVESCINIC 

OS PROFESSORES  
E AS TECNOLOGIAS 

 
Caracterização da situação 
actual dos professores. 
Usam tecnologias? Para 
fazer o quê? Usam mais do 
que usavam? Usam 
diferente? 
Têm uma atitude favorável à 
sua integração na escola?... 

Atitudes Atitudes TATITUDE 
Visão  Visão TVISÃO 

Uso 

Pessoal TUSOPESSOAL 
Preparação de aulas TUSOPREPAR 
Actividades com alunos TUSOALUNOS 
Actividades com colegas TUSOCOLEGAS 
Particip. em projectos (*) TUSOPROJECTO 

 Outros (*) TUSOOUTRAS 
Conhecimentos Conhecimentos TCONHECIM 
Competências Competências TCOMPETEN 
Confiança Confiança TCONFIANÇA 
Escola Escola TESCOLA 

FACTORES DETERMINANTES  
DO USO DAS TIC 

 
Perspectiva dos professores 
inquiridos sobre os factores 
que determinam o maior ou 
menor grau de uso das TIC 
pelos professores em geral… 

 

Pessoais 

Concepções pedagógicas FICONCEPÇÃO 
Atitudes FIATITUDE 
Confiança FICONFIANÇA 
Benefícios FIBENEFÍCIO 
Domínio técnico FIDOMÍNIO 
Experiência de utilização FIEXPERIÊNCIA 
Formação específica FIFORMAESP 
Posse de computador FIPOSSE 

Profissionais 

Contexto nacional (macro) FPMACRO 
Escola FPESCOLA 
Área disciplinar FPDISCIPLINA 
Alunos FPALUNOS 
Formação de professores FPFORMAÇÃO 
Acesso às tecnologias FPACESSO 
Suporte (*) FPSUPORTE 
Tempo (*) FPTEMPO 
Tipo de trabalho (*) FPTRABALHO 
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Na linha do que Marcelo (1992) e Huberman & Miles (1991) referem como 

acontecimento perfeitamente normal, também no nosso caso pudemos observar 

que as categorias iam evoluindo durante toda a análise. Para além da 

emergência de aspectos que inicialmente não havíamos considerado e que 

viriam a constituir novas categorias, registámos, por outro lado e entre outros, 

fenómenos de fragmentação, deterioração ou até mesmo supressão de códigos. 

No que se refere aos tipos de códigos utilizados e porque, como já fizemos 

referência, era nossa intenção ir um pouco mais além da simples classificação e 

descrição do material recolhido, apoiámo-nos na classificação proposta por 

Huberman & Miles (1991) e decidimos organizar um sistema de codificação que 

incluísse uma componente mais interpretativa. Com efeito, e porque 

consideram a possibilidade de diferentes níveis de análise, indo do 

simplesmente descritivo ao altamente inferencial, estes autores distinguem três 

tipos de códigos, nomeadamente descritivos, interpretativos e inferenciais ou 

explicativos, em função, sobretudo, da intenção do investigador no momento 

em que procede à codificação propriamente dita do material qualitativo:  

– Códigos descritivos, que informam sobre o conteúdo, "não sugerem 

nenhuma interpretação, mas simplesmente a atribuição de uma classe de 

fenómenos a um segmento de texto.";  

– Códigos interpretativos, que requerem algum tipo de inferência por 

parte do codificador. Incluem já uma certa diferença no próprio 

conteúdo ou, como dizem os próprios autores, "o mesmo segmento poderia 

ser certamente entendido de maneira mais interpretativa.";  

– Códigos explicativos, constituem uma terceira classe de códigos com 

maior dose de inferência e podem traduzir-se numa simples "leitura" do 

que certos factos encobrem (relação causal, “leitmotiv”, “pattern”, tema, 

etc.). Como os autores referem, "a ideia é a de indicar que tal segmento ilustra 

um ‘leitmotiv’ emergente, ou ‘pattern’ que o analista encontrou ao tentar 

decifrar a significação de acontecimentos ou relações locais." (pp.97-98). 
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Para o nosso estudo seleccionámos os dois primeiros tipos de códigos, 

procedendo, portanto a dois níveis de categorização diferenciados e também 

diferidos no tempo: i) Procedemos, primeiro, a uma categorização tendo como 

base a utilização de códigos descritivos (1º nível de codificação); ii) Realizámos, 

seguidamente, e no caso das unidades de análise em que se justificava, uma 

categorização utilizando códigos interpretativos (2º nível de codificação) 

(QUADRO 6.13 – PLANO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO. CÓDIGOS INTERPRETATIVOS). 

 
QUADRO 6.13 PLANO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO 

CÓDIGOS INTERPRETATIVOS 

 

 

  

 

Apesar de nalguns casos termos codificado a mesma unidade, ou parte 

dela, com mais do que um código descritivo, possibilidade admitida por alguns 

autores, essa não foi a estratégia predominantemente seguida. Com efeito, 

apesar de ser reconhecida a utilidade da codificação múltipla, nomeadamente 

em estudos exploratórios (Becker et al., 1984, citados por Huberman & Miles, 

1991), ela acarreta, sem dúvida, dificuldades quer ao nível do processamento da 

informação, quer no momento de estabelecer conclusões13.  

A opinião corrente em toda a literatura sobre esta temática aponta, com 

efeito, para a independência e exclusão mútua das categorias, de modo a 

assegurar que cada elemento seja contado apenas uma vez na sua categoria de 

pertença. Contudo, como muito bem fazem realçar Detry e Lopo (1991), esta 

                                                 
13 Uma análise assistida por computador ajuda a superar, no entanto, algumas das 

limitações e dificuldades que geralmente lhe são apontadas. 

Categoria Código 

Referências pela afirmativa (positivas) INTPOS 

Referências pela negativa (negativas) INTNEG 

Necessidades, dificuldades, problemas, preocupações INTDIF 
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pretensão não só é contraditória com a natureza, não unívoca, da linguagem, 

como é uma exigência que parece estar em "contradição com a realidade mais 

profunda da análise de conteúdo quando esta quer abordar a significação semântica." 

(p.23). Segundo Huberman & Miles (1991), é, contudo, particularmente 

interessante efectuar uma codificação dupla, aos níveis descritivo e inferencial, 

já que, como referem, estes dois aspectos se encontram forçosamente na 

análise14. Neste caso, não se torna imperioso, no entanto, que os códigos 

inferenciais (interpretativos e explicativos) se apliquem de uma forma 

exaustiva. Mais do que a totalidade dos casos ou exemplos, o analista deve 

procurar "bons exemplos", ou seja, "boas ilustrações" explicativas.  

O produto de todo o processo de preparação da análise, é o que consta do 

Quadro 6.12 (PLANO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO. DIMENSÕES, CATEGORIAS, 

INDICADORES E CÓDIGOS), anteriormente referido, e que viemos a assumir como 

“plano definitivo”15 para darmos início à categorização propriamente dita das 

entrevistas. Na linha do que acabámos de referir, o plano de análise de 

conteúdo, encontra-se dividido em dois níveis de acordo com o tipo de código 

considerado e são aí visíveis não só as categorias emergentes da análise16, mas 

ainda, emergente também, uma dimensão que não havíamos colocado 

inicialmente de forma explícita, mas que gostaríamos de aprofundar, 

justamente no caso dos professores entrevistados viessem a fornecer 

informações específicas sobre isso. Referimo-nos em concreto a uma dimensão 

nova, emergente, porquanto alvo de referências frequentes no discurso do 

                                                 
14 Tal como sugerem Huberman & Miles (1991), "Il est intéressant d'opérer un codage 

double des segments, aux niveaux descriptif et inférentiel, puisque ces deux aspects se 
retrouvent forcément dans l'analyse." (p.109). 

15 De facto, sob o risco de nunca se dar por concluída uma tabela de categorias e porque, 
seguindo este processo, há sempre a possibilidade de caminhar para um aperfeiçoamento cada 
vez maior de cada um dos códigos, torna-se necessário fazer uma paragem, depois de terem 
sido garantidos níveis aceitáveis de validade do processo, e proceder à sistematização e 
elaboração definitiva do plano de análise. 

16 As categorias emergentes da análise estão assinaladas com asterisco (*) 
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conjunto de professores entrevistados, sobre as condicionantes ou barreiras que, 

em sua opinião, constituem obstáculo à adopção das tecnologias em contexto 

educativo, seja a título individual, seja projectando isso nos professores em 

geral. Designámos essa nova dimensão de “Factores determinantes do uso das 

TIC”, aí incluindo todas as referências dos professores inquiridos sobre os 

factores que, em sua opinião, determinam o maior ou menor grau de uso das 

TIC pelos professores em geral e, no seu caso particular, em concreto. A 

constatação de que uma parte considerável do discurso dos professores incidia 

nessa componente, fruto das suas preocupações concretas ou mesmo entendida 

como compreensão (“justificação”) para o fraco uso das tecnologias na escola, 

levou-nos inclusivamente a reformular em certa medida o enquadramento 

teórico tal como o tínhamos inicialmente equacionado, de forma a contemplar 

também este aspecto particular. Isso conduzir-nos-ia a uma exploração 

interessante sobre os factores que na literatura são documentados, de forma a 

também aí podermos encontrar informação pertinente para o desenvolvimento 

de programas de intervenção e de desenvolvimento profissional de professores 

mais ajustados à realidade e que tomem isso como dimensão não 

negligenciável. 

De forma a estabelecer com precisão o significado dos diferentes códigos, 

e como sugerem Huberman & Miles (1991), "são necessárias definições operacionais 

claras, de tal modo que um só analista as possa atribuir de maneira uniforme ao longo 

do estudo, ou que, vários investigadores tenham em mente os mesmos fenómenos no 

momento da codificação" (p.104). Com esse objectivo, procedemos, pois, à 

definição operacional de cada um dos códigos. Fizemo-lo essencialmente em 

termos de uma explicitação do que seria esperado encontrar/incluir em cada 

uma das categorias de dados, por tipo de códigos. Esse instrumento de trabalho 

apresenta-se no Apêndice 6.1. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 
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7.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, apresentamos os resultados do trabalho de reflexão e 

análise referente a cada uma das três fases em que o estudo se estruturou. Será 

com base nos resultados aqui apresentados que procederemos, posteriormente, 

à interpretação e discussão dos aspectos mais salientes.  

7.2. ESTUDOS PRELIMINARES E DESENHO DA FORMAÇÃO (1ª FASE) 

Dos resultados da 1ª Fase que a seguir apresentamos fazem parte, para 

além da caracterização das escolas a que os professores pertencem, a 

caracterização dos próprios professores feita com base na sistematização dos 

diferentes elementos recolhidos, tal como fizemos referência no capítulo 

anterior. Apresentamos também o resultado da reflexão em torno da articulação 

entre as necessidades detectadas e a componente teórica sobre práticas de 

formação, e que viria a consubstanciar-se em mais dois produtos desta 1ª Fase, 

ou seja, uma proposta de programa de formação a ensaiar na 2ª Fase do estudo 

e o objecto (conteúdo) em torno do qual se organizaria e concretizaria, na 

prática, essa formação: um sistema de avaliação de software educativo em cujo 

desenvolvimento pretendíamos envolver activamente os professores.  

7.2.1. CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS  

Participaram neste estudo professores de seis escolas da região da Grande 

Lisboa, sendo uma do 1º Ciclo do Ensino Básico, uma do 2º e 3º Ciclos, três do 

3º Ciclo e Secundário e uma do Ensino Secundário1. À excepção de uma das 

                                                 

1 A escolha das escolas não obedeceu a qualquer critério que não fosse o conhecimento 
pessoal de alguns professores nessas mesmas escolas e a vontade manifestada em participar no 
projecto, quer por esses professores, quer pelas direcções das escolas, aquando do processo de 
formalização da candidatura do projecto. 
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escolas que se situa no centro da cidade de Lisboa, todas as restantes se situam 

na periferia, enquadradas em meios socioeconómicos de nível médio e sem 

grandes diferenças entre elas. São escolas de grande dimensão, também 

semelhantes no que se refere ao número de alunos que recebem, conforme se 

pode observar no Quadro 7.1 (NÚMERO DE ALUNOS, PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS 

E SALAS DE AULAS POR ESCOLA), rondando a unidade de milhar. O corpo docente, 

entre uma e duas centenas de professores em cada escola, é dos mais elevados 

no contexto das escolas do país. O número de professores da escola do 1º Ciclo, 

embora sendo menor que nas restantes escolas, é também um dos mais 

elevados a nível nacional naquele nível de ensino. 

 
 QUADRO 7.1 NÚMERO DE ALUNOS, PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS  

E SALAS DE AULAS POR ESCOLA 

 

De forma a compreender-se o panorama geral destas escolas no que se 

refere às condições relacionadas com a utilização das TIC, sistematizamos aqui 

alguns dados de estrutura que, naturalmente, ajudarão a compreender também 

algumas das reflexões que tivemos oportunidade de fazer e que mais adiante 

apresentamos.  

 Escola 

1º Ciclo 2º,3º Ciclo 3ºCiclo + Secundário Secundário 

D E F B C A 

Alunos 800 833 1100 1400 926 1600 

Professores 35 101 137 170 107 205 

Funcionários 12 22 23 40 20 50 

Salas Aula 25 23 45 60 51 60 
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Sendo muito semelhantes entre si em termos arquitectónicos2 e ao nível de 

apetrechamento, como veremos a seguir, estamos em crer serem escolas que 

representariam de forma fiel a realidade portuguesa na entrada para este 

século. Isso pode ser observado, desde logo, pela proximidade aos valores que, 

no Capítulo 5, tivemos oportunidade de referir a propósito das ratio de alunos 

por computador no nosso país em geral.  

De facto, como se mostra no Quadro 7.2 (EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E 

SOFTWARE EDUCATIVO POR ESCOLA), eram francamente baixos os níveis de 

equipamento e apetrechamento de qualquer das escolas, independentemente do 

nível de ensino ou da sua localização geográfica. 

 
QUADRO 7.2 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E SOFTWARE EDUCATIVO POR ESCOLA 

 

Apesar de nalgumas delas poder haver mais computadores, como por 

exemplo nos casos em que a própria escola é sede do Centro de Formação de 

Associação de Escolas ou em que alberga um Centro de Competência Nónio 

                                                 

2 Exceptuando também a escola do centro de Lisboa, de construção antiga, são escolas 
relativamente recentes e com uma arquitectura baseada em blocos. A escola do 1º Ciclo tem 
uma tipologia mista (P3 e Plano do Centenário). 

 Escola 

1º Ciclo 2º,3º Ciclo 3ºCiclo + Secundário Secundário 

D E F B C A 

Computadores 9 18 36 8 18 18 

Impressoras 4 5 5 2 5 5 

Multimédia 7 4 5 4 7 4 

Internet - 4 5 4 4 4 

Rede interna - sim sim sim - sim 

Software 
Educativo ±11 ±58 ±40 ±75 ±43 ±80 
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Século XXI 3 , apenas se referem aqui os equipamentos disponíveis para 

professores e alunos poderem realizar trabalhos de carácter pedagógico. 

Excluímos também, portanto, os equipamentos afectados aos serviços 

administrativos e de apoio à gestão das escolas. Além dos baixos valores em 

termos de equipamento disponível para actividades pedagógicas, é talvez mais 

significativo o facto de em nenhuma das escolas existir qualquer sala de aulas 

normal equipada com pelo menos um computador. Incluindo aí a escola do 1º 

Ciclo uma vez que, dado cada turma ter a sua própria sala, isso poderia facilitar 

o apetrechamento das salas com computadores4.  

De facto, ao contrário do que se passava nas escolas seleccionadas para 

integrarem o projecto nos restantes países europeus, não era possível realizar 

actividades por esse motivo. Apenas numa das escolas havia uma sala de aulas 

equipada com computadores, mas exclusivamente destinada às disciplinas de 

informática dos cursos tecnológicos. Não sendo atribuídas a qualquer turma em 

particular, as restantes salas em cada escola equipadas com computadores (uma 

ou duas salas), tinham como função poderem ser utilizadas pelos professores 

que aí se deslocavam, sempre que necessário, com os seus alunos.  

Na prática, eram espaços na maior parte das vezes utilizados apenas por 

um número reduzido de professores: os mais interessados e motivados para o 

uso das TIC ou aqueles que, devido à especificidade do currículo, recorriam a 

essas salas para permitirem o acesso a certas ferramentas aos seus alunos, como 

por exemplo, na disciplina de Matemática.  

                                                 

3  Em três das escolas estavam sediados Centros de Competência e, em duas delas, 
Centros de Formação de Professores de Associações de Escolas. 

4 Fazemos esta referência também pelo facto de, ao contrário dos restantes níveis de 
ensino, seria nas escolas do 1º Ciclo em que o projecto Minerva exerceu influência, que se 
verificaria de forma mais clara a opção por levar o computador para dentro da sala de aulas, 
como recurso de apoio à actividade regular dos alunos na aprendizagem. 
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Dada a escassez de meios, reconhecida pelas próprias direcções das 

escolas, a opção tomada em todos os casos, incluindo no 1º Ciclo, foi a de 

disponibilizar o acesso aos computadores nas bibliotecas das escolas 

(aproveitando o balanço da implementação da Medida 1 do Livro Verde que 

visava a ligação de todas as bibliotecas das escolas à Internet) e nos centros de 

recursos que, em volta das bibliotecas haviam sido criados entretanto. Podemos 

dizer em síntese, aliás, que é aí que acontece grande parte do trabalho de 

professores e alunos quando se trata de utilizar os computadores para a 

realização de trabalhos escolares, aceder à Internet, ou explorar software 

educativo. Com capacidade para acolhimento de cerca de 12 a 25 alunos, estes 

espaços estão em regra abertos diariamente durante o horário escolar. De 

acordo com um estudo de caracterização que aí pudemos realizar (Viseu and 

Costa 1999) é sobretudo relevante a utilização não supervisionada que os 

alunos faziam dos equipamentos disponíveis, com especial saliência para o uso 

do software multimédia aí existente e da própria Internet5. Na maior parte das 

vezes por iniciativa própria, mas também, em menor número, por indicação ou 

sugestão directa de alguns professores. Em três das escolas são relatados alguns 

casos de utilização conjunta desses espaços por professor e respectivos alunos.  

A propósito do software educativo disponível que, como também se pode 

observar no Quadro 7.2 (EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E SOFTWARE EDUCATIVO), 

cremos poder afirmar-se que o número de títulos existente era, ao contrário do 

número de máquinas disponíveis, bastante razoável no conjunto das escolas. 

Pelo menos em comparação com outras escolas que conhecíamos, em que o 

mesmo não acontecia. Apenas a escola do 1º Ciclo apresentava um valor baixo, 

consideravelmente mais baixo, aliás, comparativamente às restantes escolas, o 

                                                 

5 Chama-se a atenção para o facto de ser ainda muito recente e ainda pouco generalizado, 
nessa altura, o acesso à Internet, pelo menos em contexto escolar. 
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que se deveria ao facto de não possuir espaços de trabalho abertos como os 

referidos centros de recursos educativos. 

Destacamos ainda o grau de influência que, no conjunto das escolas, nos 

pareceu terem as respectivas lideranças, nomeadamente em termos de estímulo 

e apoio às iniciativas de integração das TIC, se bem que pudéssemos também 

observar situações entendidas por alguns professores como tendo sinal 

contrário (“algum distanciamento deste tipo de questões”, “desinteresse por 

esta área”, “falta de comunicação”, “comodismo”). 

O incentivo e apoio à integração das TIC é visível sobretudo através de 

medidas concretas tomadas pelos conselhos executivos de algumas escolas, em 

que é manifesta a “aposta na formação”, “alguma flexibilidade nos horários dos 

professores”, “facilitação de meios e equipamentos”, “abertura à realização de 

projectos”, “incentivo e motivação dos professores”, tal como pudemos verificar 

através das conversas informais que realizámos com o conjunto de professores 

envolvidos no nosso estudo.  

Em nenhum dos casos havia, no entanto, qualquer tipo de estratégia 

assumida explicitamente pelos órgãos directivos e pedagógicos da escola. 

Apenas algumas referências isoladas em alguns dos Projectos Educativos de 

Escola. Esta constatação seria, aliás confirmada posteriormente e corroborada 

por diferentes professores, independentemente da escola, sendo claramente 

assumido que a questão da utilização ou não utilização das TIC “depende 

sobretudo do interesse que um professor, ou um determinado grupo de professores 

pudesse ter em as utilizar com os alunos.”, como nos referia um dos elementos do 

órgão de gestão de uma das escolas. 

De acordo com a metodologia sugerida por Harrison (1998), no que se 

refere à implementação das TIC nas escolas, baseada na sistematização de 

“pontos fortes” e “pontos fracos”, a conjugação dos diferentes aspectos que 

tivemos oportunidade de observar e considerar na análise, permite-nos concluir 
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sobre um cenário bastante semelhante no conjunto das seis escolas tal como de 

imediato apresentamos. 

Assim, no que se refere aos pontos fortes, a análise e sistematização que 

fizemos, permite destacar: i) A elevada utilização dos computadores pelos 

alunos (com ou sem ligação à Internet), nomeadamente nos centros de recursos 

educativos; ii) O facto de, nalguns casos, os alunos desempenharem actividades 

de apoio nos próprios centros de recursos; iii) A tendência observada de as 

escolas mobilizarem professores para ajudarem os colegas na resolução de 

problemas e proporcionarem condições para a realização de formação técnica 

em TIC; iii) A diversidade de recursos existentes nos centros de recursos 

educativos e as iniciativas aí promovidas neste domínio específico; iv) O 

incentivo dos órgãos de gestão à participação em projectos na área das TIC.  

Relativamente aos pontos fracos, parece-nos ser de salientar: i) Os baixos 

índices de utilização dos computadores, em geral, pelos professores na escola; 

ii) O pouco uso que os professores fazem dos recursos disponíveis nos centros 

de recursos das escolas; iii) A carência de recursos humanos para ajudar os 

professores do ponto de vista técnico e pedagógico na utilização das TIC.  

7.2.2. CARACTERIZAÇÃO DOS PROFESSORES 

7.2.2.1. DADOS BIOGRÁFICOS 

Como se pode observar no Quadro 7.3 (DADOS BIOGRÁFICOS) em que se 

apresentam os dados recolhidos na primeira parte do questionário de 

caracterização inicial (Bloco 1), a maior parte dos 42 professores envolvidos no 

projecto pertencia ao sexo feminino (71,4%), tinha para cima de quarenta anos 

de idade (57,1%), embora muitos se situassem na faixa entre os 31 e os 40 anos.  
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QUADRO 7.3 DADOS BIOGRÁFICOS 

 fr. % 

SEXO      
Sexo masculino 12 28,6 
Sexo feminino 30 71,4 
IDADE   
Mais de 20 anos - - 
Entre 20 e 30 anos - - 
Entre 31 e 40 anos 18 42,9 
Mais de 40 anos 24 57,1 
FORMAÇÃO ACADÉMICA   
Licenciatura 40 95,2 
Sem licenciatura   2   4,8 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL   
Menos de 2 anos - - 
Entre 2 e 5 anos - - 
Entre 6 e 10 anos 10 23,8 
Entre 11 e 20 anos 26 61,9 
Mais de 20 anos 6 14,3 
TEMPO NA ESCOLA   
Menos de 1 ano 4  9,5 
Entre 1 e 3 anos 10 23,8 
Entre 4 e 5 anos 8 19,0 
Mais de 5 anos 20 47,6 
NÍVEL DE ENSINO    
1º Ciclo 7 16,7 
2º Ciclo 8 19,0 
3º Ciclo 12 28,6 
Ensino Secundário 15 35,7 

N=42 

Os professores possuíam maioritariamente o grau de licenciatura (95,2%), 

havendo alguns com um nível de formação mais elevado (cursos de pós-

graduação ou de mestrado) e leccionavam, no seu conjunto, um leque de 

disciplinas bastante diversificado: desde as línguas às ciências, passando pela 

história e geografia, pela educação física e pela expressão plástica. Apenas um 

professor leccionava disciplinas da área da informática. 

Mais de metade (61,9%) tinha para cima de 10 anos de experiência 

profissional e cerca de metade leccionava na mesma escola há mais de cinco 

anos (47,6%). Distribuíam-se pelos três ciclos do ensino básico, embora a 
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maioria dos professores leccionasse no ensino secundário (35,7%), uma vez que 

4 das 6 escolas envolvidas no projecto, não oferecendo exclusivamente ensino 

secundário, incluíam também esse nível de ensino.  

7.2.2.2. FLUÊNCIA TECNOLÓGICA  

A segunda parte do questionário (Bloco 2) permitiu obter alguns dados 

relativos ao que anteriormente designámos de fluência tecnológica dos 

professores e que, como anteriormente se referiu, é uma dimensão que permite 

uma visão holística sobre o grau de competência relativamente ao uso dos 

computadores baseada na convergência de diferentes critérios, tais como posse 

de computador, formação específica em tecnologias, grau e tipo de utilização 

das tecnologias e participação em projectos na área das TIC. 

Conforme se pode observar no Quadro 7.4 (ELEMENTOS PARA 

DETERMINAÇÃO DA FLUÊNCIA TECNOLÓGICA), quase todos os professores possuem 

computador pessoal (90,4%), sendo que na maior parte dos casos, isso se 

verifica há mais de três anos (86,8%). A maior parte dos professores afirma ter 

“alguma” (71,4%) ou “bastante” (11,9%) formação específica em TIC. Sem 

qualquer formação específica nessa área encontram-se, no entanto, 16,7% dos 

professores. 

 No que respeita à experiência e tipo de uso dos computadores, a grande 

maioria dos professores afirma usar o computador na preparação das aulas 

(76,2%), fazendo-o sobretudo para a elaboração de fichas de trabalho dos alunos 

e de testes ou outras actividades de avaliação. Apenas cerca de um terço dos 

professores (26,2%) afirma promover actividades para os seus alunos 

envolvendo o uso dos computadores, sendo nesse caso utilizados sobretudo em 

actividades de pesquisa sobre os temas tratados nas aulas com recurso aos 

CDRoms disponíveis nos centros de recursos das escolas ou mesmo na Internet.  
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QUADRO 7.4 ELEMENTOS PARA DETERMINAÇÃO  
DA FLUÊNCIA TECNOLÓGICA 

 fr. % 

POSSE DE COMPUTADOR   

Sim 38 90,4 

Não 4   9,6 

HÁ QUANTO TEMPO   

Entre 1 a 3 anos 5 13,2 

Mais de 3 anos 33 86,8 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM TIC   

Nenhuma 7 16,7 

Alguma 30 71,4 

Bastante 5 11,9 

USO DO COMPUTADOR PARA PREPARAR AULAS   

Sim 32 76,2 

Não 10 23,8 

USO DO COMPUTADOR COM OS ALUNOS   

Sim 11 26,2 

Não 31 73,8 

PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS DE TIC   

Sim 40 95,2 

Não 2   4,8 

N=42 

 

Por último e no que se refere à participação em projectos na área das TIC, 

a quase totalidade dos professores (95,2%) participava naquele momento, ou já 

tinha participado, em projectos institucionais relacionados com a utilização das 

tecnologias na escola (Programa Nónio Século XXI, por exemplo), em projectos 

específicos da iniciativa das escolas ou, mais remotamente, no próprio projecto 

Minerva (1986-1993). 

Terminamos a análise dos elementos sobre a fluência tecnológica, com a 

discriminação, no Quadro 7.5 (UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR PELOS PROFESSORES), 

dos diferentes tipos de trabalho referidos pelos professores e que permitem 

concluir que não é, nem muito diversificado, nem muito rico, o tipo de 

actividades realizadas. 
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QUADRO 7.5 UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR PELOS PROFESSORES 

TIPO DE UTILIZAÇÃO  % 

 
Usam na  
preparação  
das aulas 
 

Fichas de trabalho   8,7 
Fichas de trabalho + Testes 37,5 
Testes 10,0 
Testes + Material de apoio 12,5 
Material de apoio   5,0 
Outras tarefas   2,5 

Usam  
para trabalho 
dos alunos 

Trab. individual e de grupo   6,2 
Actividades de pesquisa 12,5   
Estudos específicos   7,5 

 

7.2.2.3. EXPECTATIVAS, SUGESTÕES E OBSTÁCULOS (BLOCO 3) 

A terceira parte do questionário, tendo como objectivo beneficiar dos 

conhecimentos e experiência do conjunto de professores, permitiu-nos recolher 

elementos que viriam a ser determinantes na planificação do trabalho futuro, 

nomeadamente ao nível de selecção de estratégias de formação mais ajustadas 

ao grupo e à realidade das escolas. Dado tratar-se de aspectos que, pelo menos 

de forma indirecta, nos ajudavam a conhecer com mais profundidade os 

professores, analisámos as respostas às questões abertas com o intuito de daí 

retirar informação pertinente do ponto de vista da identificação de eventuais 

necessidades de formação.  

7.2.2.3.1. EXPECTATIVAS (QUESTÃO 16) 

Em resposta à questão sobre o que gostariam de poder realizar no âmbito 

do projecto (QUADRO 7.6 - RESPOSTAS À QUESTÃO 16), o conjunto de professores 

que respondeu (35 professores) fê-lo maioritariamente em relação a aspectos de 

ordem pedagógica (com 47,5% das referências), embora seguidos de muito 

perto por aspectos de ordem técnica (38,8% das referências). As restantes 

referências, em menor número, com 13,7%, foram agrupadas numa dimensão 

social, dado terem como denominador comum o facto de apontarem para a 

colaboração com colegas e para o incentivo desses mesmos colegas para o uso 

das tecnologias.  
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QUADRO 7.6 RESPOSTAS À QUESTÃO 16 
“Do ponto de vista profissional, o que gostaria de poder realizar  

no âmbito do projecto Pedactice?” 

DIMENSÃO CATEGORIA REFERÊNCIAS A OBJECTIVOS A ATINGIR fr. % 

Dimensão 
Pedagógica 

Ligação ao 
currículo 

Conhecer/experimentar software relacionado com a área disciplinar 
Facilitar a aprendizagem dos alunos em determinadas matérias/conteúdos 
Realizar todas as tarefas mas em especial na área disciplinar 
Realizar actividades que permitam a ligação entre conteúdos temáticos e a 
utilização das TIC 

9 23,7 

Diversificação 
de estratégias de 
trabalho e 
práticas com TIC 

Diversificar as estratégias e actividades de ensino e aprendizagem 
Utilizar novas metodologias de trabalho 
Aumentar a prática de utilização do computador nas aulas e noutros 
espaços educativos/formativos (centros de recursos, biblioteca…) 
Organizar material didáctico 

18 47,4 

Expectativas 
sobre resultados 

Melhorar diversas competências dos alunos (ex: escrita, pesquisa, 
autonomia, criatividade, comunicação, trabalho em grupo…) 
Facilitar o processo de ensino e aprendizagem 
Melhorar a didáctica da disciplina 

11 28,9 

Total parcial 38 47,5 

Dimensão 
Técnica 

Conhecimentos 
técnicos gerais 

Aumentar os conhecimentos na utilização do computador e/ou produtos 
multimédia 
Melhorar os conhecimentos de informática 

5 16,1 

Conhecimentos 
técnicos 
específicos 

Adquirir conhecimentos técnicos sobre a construção de produtos 
multimédia  
Colaborar na produção de software educativo 
Adaptar e/ou melhorar software já existente 
Aprender a realizar sites   

16 51,6 

Conhecimentos 
sobre avaliação 
de software 

Aprender a avaliar/analisar software 
Participar na realização de guiões de exploração de software 

10 32,2 

Total parcial 31 38,8 

Dimensão 
Social 

Colaboração 
com colegas 

Contactar outras escolas que desenvolvam trabalhos neste âmbito 
Trocar experiências com colegas 
Reflectir conjuntamente sobre a concepção, desenvolvimento e avaliação 
de software 
Colaborar no desenho de metodologia para avaliação de software 
Partilhar conhecimentos com a comunidade educativa 

5 45,4 

Estímulo 

Contribuir para tornar a utilização de software comum ao processo 
ensino/aprendizagem 
Incentivar /Sensibilizar a comunidade escolar a tirar partido dos 
materiais disponíveis 
Ter acesso a software educativo na escola 
Contribuir para ultrapassar a resistência dos docentes face às TIC 

6 46,6 

Total parcial 11 13,7 
Total geral 80 100 

N=35 

No seio da dimensão pedagógica, são visíveis as expectativas dos 

professores relativamente, sobretudo, à diversificação de estratégias de ensino 

que as tecnologias lhes poderão vir a possibilitar (47,4% do total de referências 
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pedagógicas), seguidas das vantagens situadas ao nível de resultados (28,9%), 

tanto do ponto de vista das competências dos alunos, como da própria melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem. De salientar ainda, a preocupação 

saliente, com 23,7% das referências pedagógicas, com a necessidade de 

articulação entre o uso de tecnologias e a sua correspondente ligação a 

objectivos de natureza disciplinar e curricular. 

Na dimensão técnica salienta-se principalmente a expectativa dos 

professores face à aquisição dos conhecimentos necessários à concepção e 

realização de software educativo (51,6% do conjunto de referências nesta 

dimensão), logo seguida da aquisição de conhecimentos no que se refere à 

análise e avaliação de software educativo. Melhorar os seus conhecimentos de 

informática em geral surge em terceiro lugar, com apenas 16,1% das referências 

da dimensão técnica. 

Embora com menor número de referências, como vimos, é de salientar a 

emergência da dimensão social nas respostas à Questão 16 pelo que ela significa 

em termos de “abertura ao outro “ por parte deste grupo de professores. 

Se por um lado, é baixo o valor verificado, não sendo por isso uma 

prioridade, não deixa de constituir uma certa predisposição, pelo menos por 

parte de alguns professores, para as vantagens que poderão decorrer de 

poderem partilhar com outros professores o percurso que iria iniciar-se. 

7.2.2.3.2. SUGESTÕES (QUESTÃO 17) 

Como se pode observar no Quadro 7.7 (RESPOSTAS À QUESTÃO 17), em 

resposta à questão sobre o que achariam pertinente sugerir para facilitar a 

concretização dos objectivos visados, a que respondeu pouco mais de metade 

dos professores (25), a maior parte fê-lo maioritariamente também à volta de 

aspectos pedagógicos (57,1% do total de referências) tal como na Questão 16.  
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QUADRO 7.7 RESPOSTAS À QUESTÃO 17 
“Que sugestões faria para facilitar a concretização dos objectivos deste projecto?” 

 

DIMENSÃO CATEGORIA REFERÊNCIAS A SUGESTÕES fr. % 

Dimensão 
Pedagógica 

Formação 

Realizar formação complementar (construção de software) 
Formação específica na utilização das TIC 
Formação específica em função das necessidades individuais 
Formação numa fase inicial (o mais cedo possível) 
Realizar uma sessão de formação para conhecer o software a utilizar 
Facultar informação científica e pedagógica sobre a temática 
Valorizar os aspectos pedagógicos ao invés dos técnicos 
Formar outros professores para potenciar o uso das TIC em sala de aula 

13 40,6 

Planificação 

Definição das áreas a trabalhar 
Definir claramente as acções a desenvolver (plano de acção) 
Estabelecer metas 
Definir estratégias 

6 18,7 

Apoio 

Apoiar numa fase inicial 
Dar apoio (prático) continuado 
Apoiar a realização de actividades com os alunos 
Poder recorrer a técnicos especializados, se necessário 

6 18,7 

Investigação 

Fazer uma inventariação exaustiva sobre a avaliação de software 
Seleccionar software pertinente ao processo de ensino e aprendizagem e 
mais adequado ao currículo 
Traduzir software educativo caso se considere com valor pedagógico 
Encontrar um conjunto de critérios de avaliação do software 

4 12,5 

Avaliação 
Avaliar o processo 
Realizar encontros regulares para ir vendo a evolução do trabalho 3 9,4 

Total parcial 32 57,1 

Dimensão 
Organização 

Organização 
Ajudar a concretizar uma boa equipa de trabalho com alguma liderança e 
coordenação 
Formar pequenos grupos de professores, por disciplina 

2 13,3 

Tempo 
Atribuir tempos lectivos a cada professor envolvido 
Reunir em horário pós-laboral 3 20,0 

Equipamento 

Fornecer software adequado 
Dotar as escolas envolvidas com os meios necessários 
Facilitar o acesso ao software 
Colocar um computador na sala de aula 

10 66.7 

Total parcial 15 26,8 

Dimensão 
Social 

Comunicação 
Utilizar canais de comunicação rápidos e eficazes (utilização da Internet) 
Realizar contactos frequentes entre os professores envolvidos 3 33,3 

Partilha 

Divulgação do software já existente 
Facilitar a troca de experiências nacionais e internacionais 
Favorecer a partilha de experiências com todos os parceiros envolvidos 
Trocar/partilhar os vários softwares existentes nas escolas 

4 44,4 

Estímulo 
Sensibilizar os participantes para a pertinência da temática 
Demonstrar (motivando) que as TIC podem facilitar a prática pedagógica 

2 22,2 

Total parcial 9 16,1 
Total geral 56 100 

N=25 
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A alguma distância, surgem sugestões várias, quer em torno de aspectos 

organizacionais (26,8%), quer em torno de aspectos relacionados com a 

dinâmica do próprio grupo de trabalho, partilha de experiências e respectivos 

canais de comunicação (16,1%). De entre os aspectos pedagógicos, destacam-se 

nitidamente as referências feitas à formação, com 40,6% das referências, em que 

os professores, de maneiras diferentes, acabam por reconhecer ser essa uma 

área de acção prioritária. Formação específica para avaliar software, mas 

também para usar as TIC, bem como a disponibilização de informação 

pedagógica e científica sobre estas questões são algumas das áreas de formação 

sugeridas.  

Com valores substancialmente menores e muito próximos, surgem as 

restantes categorias emergentes na dimensão pedagógica: “planificação” 

(18,7%), em que os professores alertam para a necessidade de se estabelecerem 

metas e de se definir claramente um plano de acção que lhes forneça orientação 

sobre o que fazer; “apoio” (18,7%), em que claramente assumem a necessidade 

de suporte à realização das actividades ao longo do processo; “investigação” 

(12,5%), onde se reconhece a necessidade de sustentar o trabalho de avaliação 

de software educativo através da inventariação do que existe e da definição de 

critérios relevantes do ponto de vista curricular; e, por último, “avaliação” 

(9,4%) em que os professores relevam a importância que, nestes processos, 

assume a componente de acompanhamento e avaliação do trabalho que vai 

sendo desenvolvido. 

No que se refere à dimensão organizacional, destacam-se claramente as 

sugestões relacionadas com a imprescindibilidade de acesso a “equipamento”, 

com 66,7% das referências desta dimensão. Apresentando valores 

substancialmente mais baixos surgem as sugestões relacionadas com a 

necessidade de “tempo” para se poderem executar as actividades solicitadas 

(20,0%) e com a necessidade de “coordenação” do trabalho (13, 3%). 
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Sugestões de “partilha” de experiências (44,4%), de “comunicação” entre 

os membros da equipa (33,3%) e de “estímulo” (22,2%) tendo em vista a 

sensibilização dos colegas para o uso das TIC, constituem o leque de aspectos 

emergentes na dimensão social, aqui presente também, à semelhança do que 

acontecera nas respostas à questão anterior. 

7.2.2.3.3. OBSTÁCULOS (QUESTÃO 18) 

Como se pode observar no Quadro 7.8 (RESPOSTAS À QUESTÃO 18), e em 

resposta à questão sobre o que em sua opinião poderia vir a constituir obstáculo 

ao desenvolvimento das actividades no seio do projecto, a que responderam 30 

dos 42 professores, a maior parte dos obstáculos referidos situam-se ao nível da 

escola (dimensão “Escola”) com 63,0% do total de referências feitas em resposta 

a esta questão.  

Em segundo lugar, emergem os obstáculos atribuídos ou relacionados 

com os próprios professores (dimensão “Professores”), com 30, 1% das 

referências. Com um valor residual de apenas 5,5% das referências, estão os 

obstáculos que não se enquadravam nas duas categorias anteriores e que 

agrupámos numa terceira dimensão (dimensão “Outras”). 

No que se refere à dimensão escola, a dimensão mais referida, como 

vimos, os obstáculos dividem-se por seis diferentes categorias, que vão desde a 

insuficiência de espaços, equipamentos e software, até às dificuldades de 

comunicação interna na escola e respectiva falta de informação, mas também ao 

elevado número de alunos por turma e às próprias dificuldades do ponto de 

vista financeiro das escolas para se poderem apetrechar melhor.  

De entre estes obstáculos, os mais referidos estão directamente 

relacionados com a falta de espaços para utilização das TIC com os alunos 

(32,6% das referências), o que se traduz na escassez efectiva de tempo 

disponível para os professores usarem os poucos espaços existentes e nas 
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dificuldades daí decorrentes de não poderem dispor deles sempre que se 

justificasse a sua utilização do ponto de vista pedagógico. Nas conversas 

informais, os professores fazem referência, aliás muito frequentemente, às 

dificuldades práticas que advêm de serem obrigados a fazer a reserva desses 

espaços com grande antecedência. 

QUADRO 7.8 RESPOSTAS À QUESTÃO 18 
“Tendo em conta a sua experiência profissional no domínio da educação e da utilização das 

novas tecnologias na escola, quais poderão ser os principais obstáculos?” 
 

DIMENSÃO CATEGORIA REFERÊNCIAS A OBSTÁCULOS fr. % 

Dimensão 
Escola 

Espaço/tempo 
Salas específicas frequentemente ocupadas 
Espaços físicos insuficientes 
Número de horas reduzido para trabalhar com os alunos  

15 32,6 

Equipamento 

Falta de computadores na sala de aula 
Equipamentos (“material tecnológico informático”) insuficientes 
Dificuldades na ligação à Internet 
Dificuldades de actualização/rentabilização dos equipamentos existentes 

13 28,4 

Software 
Escassez de software/material multimédia 
Inadequação do software existente 6 13,0 

Relação 
pedagógica Elevado número de alunos/turma 6 13,0 

Autonomia 
financeira 

Falta de verbas para a aquisição de equipamentos 
Dificuldades financeiras da escola 2 4,3 

Informação e 
comunicação 
interna 

Insuficiente circulação da informação 
Falta de informação  
Dificuldades de comunicação 

4 8,7 

Total parcial 46 63,0 

Dimensão 
Professores 

Domínio das 
TIC 

Falta de conhecimentos/ domínio das TIC 
Falta de formação ao nível das TIC 6 27,3 

Tempo 

Dificuldade em compatibilizar os horários do grupo 
Conciliar os horários com os alunos para analisar o software 
Carga lectiva excessiva 
Falta de disponibilidade dos professores (que estão noutros projectos) 

5 22,7 

As TIC como 
ferramenta de 
aprendizagem 

Observar e reflectir sobre a atitude dos alunos na utilização do 
computador 
Dar apoio a toda a turma 
A utilização do computador como ferramenta 
Falta de experiência na aplicação dos multimédia 

4 18,9 

Atitudes 

Resistências à utilização das TIC por parte dos professores 
Pouca sensibilidade da comunidade docente para a utilização das TIC 
Resistência por parte de alguns elementos da comunidade educativa 
Desmotivação/Ausência de motivação 

7 31,8 

Total parcial 22 30,1 

Dimensão 
Outras 

Representações 
dos alunos 

Alunos de nível socioeconómico mais desfavorecido  
Pouca sensibilidade da comunidade discente para a utilização das TIC 
Representação das TIC como “diversão” 

3 60,0 
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Política 
educativa 

A não fixação de todos os professores, durante os 2 anos do projecto, na 
mesma escola 1 20,0 

Editoras Alheamento das editoras 1 20,0 
Total parcial 5 5,5 

Total geral 73 100 

N=30 

 

Para além de os desmotivar, uma vez que acaba por não ser fácil o acesso, 

levanta problemas do ponto de vista da planificação do trabalho curricular pois 

nem sempre os tempos antecipados vêm a corresponder aos momentos em que 

seria, de facto, pertinente usar os recursos disponíveis. 

Em segundo lugar, com 28,4% das referências, é a insuficiência de 

equipamento que preocupa os professores, nomeadamente pelo facto de não 

poderem dispor dos computadores nas próprias salas de aulas, o que, para 

alguns deles, seria uma condição vital para que outro tipo de oportunidades de 

trabalho pudesse ser equacionado.  

Relacionadas com a falta de equipamento estão também as referências que 

alguns professores fazem à escassez ou inadequação, do ponto de vista 

curricular, do software educativo existente na escola, com 13,0% das referências. 

Com igual valor surge a categoria “Relação pedagógica”, em que incluímos 

todas as referências que os professores fazem à dificuldade resultante de ser 

elevado o número de alunos por turma. Segundo o que pudemos apurar nas 

conversas informais, este é um factor que só não se coloca mais porque, como as 

salas de aulas ainda não possuem computadores, apenas têm a experiência de 

quando se deslocam com os respectivos alunos às salas de informática: o facto 

de as turmas terem muitos alunos inviabiliza ou torna muito difícil a realização 

de determinado tipo de trabalho com os computadores, não apenas por causa 

do número de computadores ser insuficiente, mas sobretudo pela sua 

disposição na sala, na maior parte dos casos organizados numa perspectiva de 

trabalho individual, ou seja, de um aluno por computador. 
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As restantes categorias da dimensão “Escola” apresentam um número de 

referências bastante mais baixo (autonomia financeira com 4,3% e informação e 

comunicação interna com 8,7%). Não sendo um aspecto muito referido nas 

respostas a esta questão, viemos a constatar no terreno que é precisamente ao 

nível do sistema de informação e comunicação dentro das próprias escolas que 

se situam alguns dos principais entraves ao alargamento de projectos e outras 

iniciativas a um maior número de professores. 

Não apenas pelo seu resultado (cerca de um terço do total de referências 

em resposta a esta questão), mas principalmente pela riqueza de elementos 

fornecidos, a dimensão “Professores” é particularmente relevante para a 

caracterização dos obstáculos intrínsecos aos próprios professores. Com valores 

muito próximos, são aqui feitas referências, em primeiro lugar, “à pouca 

sensibilidade” e “resistências” por parte dos professores em geral para a utilização 

das TIC (categoria ”atitudes”, com 31,8% das referências desta dimensão); em 

segundo lugar, “à falta de conhecimentos e formação ao nível das TIC” (categoria 

“domínio das TIC”, com 27,3%); em terceiro, à falta de tempo para o fazerem 

(categoria “tempo”, com 22,7%); e, por último, às dificuldades específicas 

resultantes de, em geral, os professores não estarem suficientemente 

esclarecidos sobre o que se pode fazer com as TIC ao serviço do ensino e da 

aprendizagem (categoria “as TIC como ferramenta de aprendizagem”, com 

18,9% das referências na dimensão professores). 

A confirmação (ou não) de uma aparente insuficiente preparação para o 

uso e avaliação de software educativo viria a estar na base da realização da 

primeira actividade solicitada aos professores e de cujos resultados a seguir 

damos conta. 

7.2.2.4. ACTIVIDADE DE ANÁLISE DE SOFTWARE EDUCATIVO  

De facto, tal como referimos no capítulo anterior, a análise de necessidades 

dos professores seria feita com base em diferentes elementos recolhidos de 
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forma informal, mas também, de forma mais sistemática, no que respeita à sua 

competência no domínio da avaliação de software multimédia educativo. 

Fizemo-lo, como se disse, através da análise das produções dos professores 

numa actividade de avaliação desse tipo de produtos que de imediato 

apresentamos.  

Para além do objectivo propriamente dito de envolver os professores na 

elaboração de grelhas de avaliação de software educativo, interessava-nos, como 

dissemos, a detecção e identificação de potenciais áreas deficitárias ao nível da 

avaliação de software educativo. Assim, mais do que o resultado da perspectiva 

dos professores sobre o que deve ser valorizado na avaliação desse tipo de 

produtos, tomámos aqui em consideração todos os aspectos que, de alguma 

maneira, pudessem informar sobre as dificuldades dos professores neste 

domínio específico.  

O objectivo era, como se referiu, o de poder considerar essa informação no 

desenho da proposta de formação a desenvolver com os professores. De facto, a 

reflexão que fizemos com base nas produções dos professores sugere-nos 

algumas conclusões preliminares sobre o seu grau de competência e 

conhecimentos específicos no domínio da avaliação de software educativo, que 

viríamos a levar em linha de conta na concepção e organização da formação.  

Destacamos, em primeiro lugar, o grande número de aspectos 

identificados pelos professores, indiciando, no seu conjunto, estarem 

conscientes da diversidade de aspectos pertinentes quando se trata de avaliar a 

qualidade de produtos educativos de natureza multimédia, denotando, aliás, 

uma amplitude de análise de que não estaríamos à espera.  

Embora, como mais tarde, na 2ª Fase, viríamos a confirmar, a sensibilidade 

demonstrada pelos professores para o que pode ser pertinente analisar não 

significasse domínio das competências necessárias para o fazer, pareceu-nos ser 

já um bom indicador para a definição do que viria a ser tratado na formação e 
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para a selecção das estratégias de trabalho, claramente mais orientadas para a 

criação de oportunidades de aquisição dessas competências do que para 

transmissão de conhecimento declarativo, sobre os diferentes tipos e critérios e 

modelos de avaliação de software multimédia educativo. 

Em segundo lugar e, neste caso, tal como seria de esperar (e esperávamos), 

é de realçar o facto dos contributos dos professores privilegiarem claramente a 

dimensão pedagógica desses mesmos produtos (aspectos relacionados com a 

adequação do conteúdo ao currículo, com as estratégias de ensino e 

aprendizagem, entre outros). Verificando-se, pelo contrário, menor 

sensibilidade pelos aspectos de carácter mais técnico, sendo aí nitidamente 

menor o número de referências feitas pelo conjunto dos professores. Embora 

seja natural prevalecer, quando se trata de avaliar software educativo, a 

preocupação com as questões pedagógicas, pelo menos quando essa análise é 

feita por professores, este resultado deixava antever uma área de eventual 

investimento na formação, pelo menos ao nível dos conteúdos a tratar.  

Deixava-nos confrontados, no entanto, com a dúvida relativamente a que 

se deveria esse resultado. Se decorreria do facto de os professores privilegiarem 

e considerarem a dimensão pedagógica mais importante do que os aspectos 

técnicos da construção do software, ou se isso se deveria principalmente ao 

desconhecimento desta última dimensão. Um aspecto a que estaríamos atentos 

durante a formação e que, como viríamos a verificar pelo tipo de dificuldades 

colocadas, era uma característica comum à maior parte dos professores. De 

facto, a maioria não dispunha de uma formação técnica suficientemente forte 

para que lhes fosse possível discriminarem critérios de avaliação a esse nível. 

Isso acontecia apenas no caso dos professores que em cada uma das escolas se 

destacavam enquanto “entusiastas pelas tecnologias” e a quem, por norma, os 

colegas se dirigem para solicitar apoio técnico. 
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Da análise das produções dos professores emerge uma outra ideia que, de 

alguma maneira, vem corroborar a hipótese do desconhecimento efectivo que 

os professores têm deste tipo de produtos. De facto, emerge da análise que os 

professores realizaram uma dimensão de avaliação globalizante, holística, que 

podemos interpretar, em certa medida, como uma dificuldade objectiva dos 

professores em discriminarem critérios de avaliação dos produtos para além 

dos que situam na sua esfera de acção específica, ou seja, os critérios de índole 

pedagógica e didáctica6.   

Por último e sem constituir qualquer surpresa, são visíveis diferenças nas 

respostas dos professores sobre o leque de aspectos emergentes das análises: 

alguns aspectos foram referidos pela generalidade dos professores, enquanto 

outros foram apenas referidos por grupos mais restritos, o que, mais uma vez, 

poderia estar relacionado com o nível de conhecimentos e competência de cada 

professor e com a sua experiência anterior na utilização deste tipo de produtos. 

Diferenciação que, do ponto de vista da concepção e organização do programa 

de formação, constituiria uma informação importante e de grande utilidade, 

uma vez que nos alertava para a necessidade de estar atento e diferenciar 

também as estratégias de trabalho e o tipo de actividades a propor em cada 

caso.  

7.2.2.5. SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO DOS PROFESSORES 

Tendo como base os dados recolhidos através do questionário, 

complementados pela análise das notas de observação, de várias conversas 

informais com vista ao esclarecimento de dados e ainda dos resultados da 

actividade de avaliação livre de software educativo, a percepção geral com que 

                                                 

6  Mesmo não tendo conhecimento directo e efectivo de utilização de produtos 
multimédia, é natural esperar que, por analogia com os critérios pedagógicos de avaliação de 
outro tipo de produtos e recursos de apoio ao ensino e aprendizagem, os professores 
derivassem um conjunto consistente de critérios pedagógicos. 
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ficámos, em síntese, é que estávamos perante um conjunto homogéneo de 

professores no que se refere à motivação para participação nas actividades 

muito embora fossem naturalmente visíveis algumas diferenças entre eles, 

como as que a seguir destacamos. 

Apesar de motivados, havia, de facto, alguns professores que mostravam 

não ser particularmente adeptos das tecnologias e da utilização dos 

computadores. “Não tenho feito coisas porque não me apetece fazer com os 

computadores”, “gosto mais de utilizar um papel e uma caneta do que um computador” 

ou “não gosto muito dos computadores […] não tenho muita paciência para estar 

sentado ao computador a mexer…” são algumas afirmações que ilustram essa 

atitude na fase inicial do processo de um pequeno grupo de professores. 

Do ponto de vista da preparação para a utilização pedagógica das 

tecnologias também não era evidente a homogeneidade, parecendo existirem 

algumas diferenças dignas de realce no seio dos professores que haviam 

aderido ao projecto. De facto, cerca de um terço dos professores assume nunca 

ter utilizado qualquer tipo de software educativo, ter poucos conhecimentos 

sobre a utilização pedagógica das TIC e possuir apenas “algumas” 

competências na “óptica do utilizador”, de programas como o processador de 

texto e pouco mais.  

A maior parte dos professores que usa já as tecnologias fá-lo 

principalmente, como vimos, para elaborar testes e outras actividades de 

avaliação. Alguns usam os computadores com os alunos para realização de 

actividades, mas em larga medida semelhantes ao que já faziam sem o recurso 

às tecnologias, não sendo portanto visível qualquer mudança em termos de 

objectivos de aprendizagem. A excepção será o caso dos professores que dizem 

ensinar os alunos a utilizar determinadas ferramentas de produtividade, como 

os processadores de texto ou de imagem, ou as aplicações de apresentação 
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como o “PowerPoint”, por exemplo, como condição para poder vir a 

desenvolver outro tipo de trabalho. 

A maior parte dos professores afirma possuir apenas “alguma” formação 

específica na área das TIC, referindo expressamente que a formação até aí 

frequentada não respondia às necessidades específicas que a integração das TIC 

nas suas práticas implica, como se pode inferir de afirmações como: “a formação 

que se faz nesta área é muito básica”, “é muito técnica” e “acaba por não ter utilidade 

rigorosamente nenhuma”. Estão, no geral, de acordo que o modelo de formação 

tradicional não se adequa à preparação dos professores nesta área, sugerindo 

outra orientação, do tipo “oficinas de formação”, mais centrada nas próprias 

escolas, embora reconheçam as dificuldades de concretização desse modelo na 

prática pelo facto de “as escolas não se adaptarem a esse tipo de formação”.  

Tal como pudemos verificar, é precisamente ao nível de factores e 

condições externas, em que a formação se inclui, que o conjunto de professores 

situa os principais obstáculos à integração das TIC nas práticas pedagógicas. 

Factores maioritariamente relacionados com a insuficiência ou desadequação de 

espaços e equipamentos, com a falta de formação específica, com as 

dificuldades de comunicação interna na escola e o elevado número de alunos 

por turma. Embora os factores de ordem pessoal também estejam presentes, a 

ideia geral que ressalta é que os professores fazem depender o seu 

comportamento7 da criação das condições materiais externas, segundo eles, 

imprescindíveis à realização de outro tipo de trabalho com tecnologias. 

Por último, no que às competências de avaliação de software educativo diz 

respeito, os professores reconhecem estar “insuficientemente preparados” para 

fazerem uma análise crítica fundamentada deste tipo de produtos, afirmando 

                                                 

7 O termo “comportamento” é empregado em sentido amplo, compreendendo actividade 
de natureza motora, cognitiva e afectiva. 
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ter sido precisamente a expectativa de ultrapassarem as lacunas que sentiam 

que os terá levado a aderirem ao programa de formação.  

De facto, tal como pudemos concluir com base na actividade de análise e 

avaliação de software educativo, a maioria dos professores denotava uma 

dificuldade objectiva em discriminar critérios para além dos critérios de índole 

pedagógica e, mesmo nesses, em aprofundar e detalhar a análise dos produtos. 

7.2.3. PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Neste ponto apresentamos, como resultado da confluência dos diferentes 

elementos a que chegámos na 1ª Fase do estudo, aqueles que haveriam de ser 

tomados como princípios estruturantes do programa de formação a 

desenvolver com os professores durante a 2ª Fase do estudo e a respectiva 

organização do trabalho a desenvolver no terreno8. Tal como referimos na 

metodologia, começamos por fazer uma sistematização de alguns aspectos que 

nos parecem particularmente relevantes para se compreenderem melhor as 

decisões tomadas em ordem à organização e estruturação interna dessa mesma 

proposta de formação.  

7.2.3.1. GÉNESE DA PROPOSTA 

Como referimos na Introdução deste estudo e depois pudemos 

consubstanciar nos capítulos referentes à componente teórica, a observação da 

realidade sobre a utilização das TIC nas nossas escolas conduz-nos a um 

cenário que poderíamos caracterizar sumariamente em dois problemas centrais. 

Por um lado, a constatação dos baixos índices de utilização das tecnologias no 

processo de ensino e aprendizagem, em grande medida devido ao frágil 

                                                 

8 Os princípios a que nos referimos, e que neste ponto se apresentam, resultam da 
reflexão que até àquele momento tínhamos feito, embora ainda sem a sistematização dos 
respectivos fundamentos teóricos que, como se compreende, só mais tarde viríamos a fazer, em 
especial durante a escrita do presente texto. 
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conhecimento sobre o que fazer com elas do ponto de vista pedagógico, 

incluindo aqui o insuficiente conhecimento sobre o software multimédia 

educativo disponível e sua avaliação. Por outro lado, a constatação da 

inadequação das práticas tradicionalmente usadas na preparação dos 

professores em geral e, em particular, nesta área específica.  

De facto, embora muitas escolas portuguesas começassem a dispor, na 

altura em que demos início ao estudo, de algum software educativo, 

principalmente de origem comercial, era frequente ouvir os professores 

assumirem que não conheciam esses produtos, ou que raramente os utilizavam 

nas actividades curriculares, mesmo quando sabiam da sua existência na escola. 

Como tivemos oportunidade de referir também, apesar de algumas melhorias 

em termos de apetrechamento verificadas no final da década de 909, as escolas 

em Portugal continuavam, na maior parte dos casos, a não dispor de produtos 

que respondessem às necessidades do ponto de vista da utilização curricular. 

Estava distante - como ainda hoje continua a estar -, o objectivo de todas as 

salas de aula equipadas com pelo menos um computador. Não sendo uma 

característica apenas da realidade nacional, a taxa de utilização deste tipo de 

produtos estava ainda muito longe de se considerar satisfatória como, em certa 

medida, viríamos a verificar também através da caracterização dos professores 

com quem iríamos trabalhar no seio do projecto. 

Embora a baixa taxa de utilização dos computadores e das tecnologias 

associadas possa ser resultado de uma multiplicidade de factores, pareceu-nos 

que, no caso específico do software educativo, os baixos índices de uso poderiam 

estar ligados também à inexistência de padrões de qualidade e certificação 

                                                 

9 Ver o que a este propósito escrevemos no Capítulo 5, sobre a utilização das TIC na 
escola em Portugal, por exemplo sobre as diferentes medidas e iniciativas levadas a cabo 
(Programa Nónio Século XXI, Livro Verde para a Sociedade da Informação, Programa Internet 
na Escola, entre outros) e as pressões nesse sentido que, de forma mais ou menos explícitas, 
eram exercidas sobre a escola e os professores (indústria, editoras, famílias, entre outras). 
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desse tipo de produto, o que, por si só, justificaria a necessidade de realização 

de formação nessa área. Inexistência de padrões e garantia de qualidade, pelo 

menos com base em critérios de teor predominantemente pedagógico e 

actualizados relativamente à evolução tecnológica entretanto verificada e que 

dera lugar a produtos mais poderosos e ricos do que os que até aí eram comuns, 

como por exemplo programas multimédia interactivos ou ferramentas de 

comunicação instantânea e outras que, nessa altura, passam a estar disponíveis 

na Internet e cujo uso começa a generalizar-se.  

Inexistência de padrões e garantia de qualidade que se traduziam, na 

prática, em pouca informação disponível para os professores sobre critérios de 

selecção desse tipo de produtos e ausência de preparação e orientação específica 

sobre o que avaliar e como avaliar. Mesmo professores favoráveis à sua 

utilização em contexto educativo, como a maior parte daqueles com quem neste 

projecto trabalhámos, acabavam por não os usar ou, no caso de o fazerem, 

reconhecendo não serem capazes de retirar deles os benefícios para a 

aprendizagem que esperavam.  

A pouca ênfase numa avaliação "feita pelos próprios educadores", referida por 

alguns como uma das lacunas dos sistemas de formação de professores (Caftori 

& Paprzycki, 1997: 1) em conjugação com a falta de orientações específicas em 

termos de avaliação da qualidade e com práticas de formação desajustadas, 

acabariam, pois, por ser aspectos determinantes da nossa reflexão em ordem à 

organização da formação.  

Isso levar-nos-ia, aliás, a centrar, de forma especial, a nossa a atenção nos 

professores, não só como potenciais utilizadores desse tipo de produtos nas 

suas práticas curriculares, mas sobretudo pelo papel que podem desempenhar 

em termos de apoio e orientação aos alunos que os pretendem utilizar em 

contexto escolar ou até mesmo fora dele. Tomando em consideração o 

importante papel que os computadores desempenham na sociedade dos nossos 
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dias, de que a escola não se pode definitivamente alhear, é, de facto, aos 

professores que cabe, em última instância, a responsabilidade sobre a selecção 

dos produtos que aí poderão ser utilizados com fins educativos, seja em 

actividades de sala de aula, seja noutros ambientes de aprendizagem, como é o 

caso da utilização frequente que os alunos fazem já, em geral de forma não 

supervisionada, nos centros de recursos das escolas, como tivemos 

oportunidade de referenciar.  

Importava, por isso, preparar e apoiar os professores não apenas para 

usarem e tirarem partido, no processo de ensino e aprendizagem, deste tipo de 

recursos multimédia, mas principalmente para serem utilizadores informados, 

críticos e com maior exigência de qualidade relativamente aos produtos 

disponíveis no mercado. 

7.2.3.2. AVALIAÇÃO DE SOFTWARE COMO ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO 

Nessa linha, a ideia que viríamos a desenvolver e de que no ponto 

seguinte deste capítulo daremos conta, passava justamente pela criação e 

implementação de um dispositivo de avaliação de software educativo que 

envolvesse directamente os professores nas diferentes fases e etapas do 

processo. Tratava-se, no fundo, de elaborar uma proposta de operacionalização 

da avaliação de software educativo multimédia que pudesse constituir, em si 

mesmo, além de conteúdo de aprendizagem, a estratégia nuclear da formação 

dos professores que pretendíamos ensaiar no terreno. 

Para além de poder equacionar-se o objectivo de indução de mudanças ao 

nível das atitudes, proporcionando-lhes, com isso, uma maior confiança para a 

utilização do software existente nas escolas, parecia-nos que o seu envolvimento 

e participação activa nesse processo ajudaria os professores também a 

familiarizarem-se com os produtos disponíveis no mercado, aumentando, 

consequentemente, a probabilidade de os virem a utilizar em situações 

concretas com os seus alunos. Uma hipótese de trabalho a que chegámos 
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naturalmente no decurso da nossa reflexão e cuja efectividade nos parecia 

relevante ensaiar e verificar empiricamente neste estudo. Uma hipótese 

sustentada também em outros exemplos de estudos e projectos de intervenção 

na área das tecnologias baseados no envolvimento dos próprios professores 

como estratégia combinada de modificação das atitudes face às tecnologias e de 

preparação para a sua utilização efectiva. Estudos esses que mostram, em 

síntese, que ultrapassada alguma confusão inicial sobre o papel que o 

computador pode desempenhar na aprendizagem, é possível passar a contar 

com a experiência profissional e os conhecimentos pedagógicos dos professores 

para tirarem partido daquilo que antes lhes parecia ser um "sério obstáculo"10.  

A ideia que pretendíamos testar era, em síntese, a de tirar partido da 

reflexão dos professores sobre as potencialidades educativas desses produtos, 

como forma de os preparar para uma avaliação crítica da qualidade (Stables, 

1997; Gálvis, 1997; Castañon, 1997; Dekker, 1996; Costa et al., 1999) e, bem 

assim, complementarmente, induzir a necessidade e a vontade de exploração 

pedagógica e didáctica desses mesmos produtos com os alunos. 

7.2.3.3. FONTES PARA A ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA 

Na prática, a concepção propriamente dita da proposta de formação teve 

como principal base de trabalho a sistematização dos elementos mais salientes 

resultantes de três fontes, de alguma maneira complementares, que a seguir se 

apresentam sumariamente. 

 

 

                                                 

10 Num desses projectos, "Developing Teachers’ Understanding of Technology Education, 1990-
92", Stables destaca precisamente os ganhos não apenas ao nível da mudança de atitude 
verificada, mas sobretudo em termos de desenvolvimento da compreensão sobre as reais 
potencialidades da utilização das tecnologias para fins pedagógicos. 
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7.2.3.3.1. FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Em termos teóricos, situámo-nos, globalmente, numa perspectiva que 

assume o estreito paralelo que existente entre aprendizagem e formação: a 

aprendizagem, como o processo de construção e assimilação de uma nova 

resposta; e a formação, “quando há lugar a uma intervenção que visa contribuir para 

a emergência de uma resposta comportamental nova.” (Berbaum 1993). Pela sua 

simplicidade e eficácia do ponto de vista prático no que se refere à “organização 

das condições em que o sujeito desenvolve a sua acção de modo a que os novos 

comportamentos esperados se manifestem e venham a fazer parte do seu reportório 

comportamental.” (Berbaum, 1993: 19), tomámos como ponto de partida o 

esquema funcional de formação proposto pelo autor apresentado na Figura 7.1 

(ESQUEMA FUNCIONAL DE FORMAÇÃO). 

FIGURA 7.1. ESQUEMA FUNCIONAL DE FORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Modelo proposto por Berbaum (1993: 21) 

A reflexão, em paralelo, em torno das questões da aprendizagem e da 

formação, fizeram-nos considerar dois aspectos centrais, subjacentes, aliás, às 

ideias que acabámos de apresentar e que têm também norteado a nossa acção 

ao longo de mais de duas décadas ao nível da formação de professores (quer na 

formação inicial, quer ao nível da formação contínua).  

Opção do sujeito em situação 
de formação, no respeitante a: 

− Elementos do meio 
− Estratégia de aprendizagem 
− Objecto de aprendizagem 

Opção do formador, no 
respeitante a: 

− Elementos do meio a privilegiar 
− Estratégia de formação 
− Objecto de formação 

Execução da estratégia de 
aprendizagem: 

− Recolha de dados 
− Implementação da estratégia 
− Avaliação dos efeitos 



325 

 

Referimo-nos em concreto a uma perspectiva de “aprendizagem” de 

orientação socioconstrutivista como base de sustentação, tanto do ponto de 

vista ideológico como epistemológico, sobre o que é aprender, com o que isso 

pode significar do ponto de vista pedagógico, nomeadamente ao nível da 

organização e acompanhamento da actividade do aluno.  

Referimo-nos, por outro lado, e em sintonia, a uma perspectiva de 

“ensino”, em que o professor desempenha um papel estruturante e facilitador 

da aprendizagem do aluno, nomeadamente através da criação de 

oportunidades de aprendizagem ricas, diversificadas e ajustadas aos contextos 

concretos em que é chamado a intervir. Mas também um professor que 

fundamenta a sua acção na observação e na reflexão crítica sobre as suas 

práticas, um professor que dialoga e partilha com os colegas, que se dispõe a 

aprender, que aceita fazê-lo com os próprios alunos, enfim, um profissional 

consciente do papel nevrálgico do aluno no processo de aprendizagem e do que 

isso significa e implica para a sua própria acção enquanto educador.  

Uma vez que vemos as práticas de formação como a forma privilegiada de 

preparar os professores para ensinar e aprender com tecnologias, tomamos 

ainda como pano de fundo uma perspectiva de inovação curricular assente no 

potencial que as tecnologias poderão trazer ao próprio processo de mudança da 

escola ("technology based innovation“). Mudanças que devem, por isso, situar-se 

também ao nível dos processos de desenvolvimento profissional em que os 

professores são envolvidos, como no caso presente pretendemos ensaiar. 

Mudanças que implicam que se aprofunde o conhecimento sobre o real 

potencial das tecnologias para a aprendizagem e, paralelamente, se aprofunde o 

conhecimento sobre o que a formação deve ser e como deve ser organizada, de 

modo a que os professores sejam convenientemente preparados para usar os 

computadores, de forma efectiva, ao serviço da aprendizagem. 
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7.2.3.3.2. RECOMENDAÇÕES GERADAS NO SEIO DO PROJECTO  

Como síntese das reflexões a propósito da formação de professores 

desenvolvidas no primeiro ano do projecto propunha-se que, para além das 

competências profissionais tradicionais, uma boa preparação dos professores 

para o uso crítico e competente do computador, passaria pelo desenvolvimento 

da capacidade para manipular os novos recursos tecnológicos não como 

ferramentas de ensino, mas sobretudo enquanto ferramentas de aprendizagem. 

Conceito que, como tivemos oportunidade de discutir na parte teórica, 

pressupõe, entre outros, uma visão das tecnologias como estratégia de apoio à 

capacidade de pensar e uma forma privilegiada de ajudar os alunos a 

desenvolverem a sua própria autonomia na aprendizagem. Tal concepção 

sugeria, pois, que a formação de professores para o uso das TIC teria bastante a 

ganhar se visasse o desenvolvimento da competência de utilização das novas 

ferramentas ao serviço de uma aprendizagem significativa e profunda e não 

apenas enquanto estratégia de transmissão do saber. 

Propunha-se em segundo lugar que a formação atribuísse centralidade à 

mudança de atitudes dos professores face às novas tecnologias e à sua 

integração em contexto educativo, uma vez que aí parecia situar-se uma das 

principais razões do fraco uso das TIC na escola e não ser essa uma dimensão 

habitualmente tida em conta na formação de cariz tradicional que os 

professores frequentam. A hipótese de que partíamos era de que o 

reconhecimento, por parte dos professores, dos benefícios que a utilização dos 

computadores pode trazer à aprendizagem dos alunos, seria um factor central 

para que esses mesmos professores, ainda que não tivessem a preparação 

necessária num determinado momento para o fazerem, viessem a alterar o 

modo como habitualmente lhes reagem. Procurando inteirar-se do que existe e 

do que pode ser feito, perceber qual o percurso de formação que é necessário 

fazer, que competências adquirir, como fazê-lo ou onde procurar apoio, são 

algumas das alterações que denotariam essa mudança de atitude e que, de 
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forma explícita, situações e práticas estruturadas de formação deveriam 

desencadear. Tal centralidade do trabalho ao nível das atitudes sugeria, pois, 

que a formação de professores se organizasse em torno de estratégias que 

privilegiassem e programassem, de modo explícito, essa mudança. 

Propunha-se, por último, que a formação de professores assentasse não 

apenas na aquisição de conhecimentos sobre a tecnologia, mas sobretudo no 

modo de adquirir esse conhecimento, nomeadamente com recurso a actividades 

exploratórias em situações concretas de utilização e em respeito pelo 

isomorfismo que deverá existir entre o tipo de utilização das tecnologias que 

pretendemos estimular nos alunos e o modo como os professores deverão ser 

formados. Tratava-se, em última instância, de, na organização da formação, se 

dedicar uma particular atenção ao modo de adquirir o conhecimento 

“tecnológico”, ou seja, às oportunidades criadas para aprendizagem e 

aprofundamento de cada uma das ferramentas e tecnologias disponíveis, 

permitindo o contacto directo e a familiarização efectiva com os produtos, em 

contextos concretos de utilização, de forma a poderem explorar-se as suas 

potencialidades e avaliar-se o contributo real que poderão efectivamente 

aportar ao processo de ensinar e aprender, discutindo as suas aplicações e 

implicações, por exemplo ao nível das competências e papéis dos professores, 

das formas de organização do espaço e tempos lectivos, para apenas referirmos 

algumas.   

7.2.3.3.3. EXPECTATIVAS DOS PROFESSORES SOBRE A FORMAÇÃO 

Uma vez que, tal como se pode depreender da análise do esquema 

funcional de formação que na Figura 7.1 apresentámos, é de importância fulcral 

o papel desempenhado pelo formando, na medida em que “é também um ser em 

autoformação e desempenha, ainda, o papel de formador, em relação ao formador ‘em 

título’, que é forçado a adequar a sua acção às reacções daquele” (Berbaum, 1993: 40), 

pareceu-nos fazer sentido considerar também uma síntese do que os 
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professores esperavam aprender e dos modos de organização da própria 

formação. 

No que respeita às expectativas sobre os objectivos e conteúdos da 

formação, os professores sugeriam o enfoque no desenvolvimento de 

capacidades, tais como a capacidade de uso de software utilitário (por exemplo, 

ao nível das competências técnicas necessárias à sua utilização), a própria 

capacidade de avaliação de software educativo, mas também, a capacidade de 

uso das TIC em situações de ensino e de aprendizagem, tendo neste caso 

referido quer a sala de aula, quer outros ambientes de aprendizagem possíveis 

ao nível da escola. 

Relativamente às suas expectativas sobre o próprio processo de formação, 

era visível a inclinação dos professores para formas de trabalho que 

privilegiassem o trabalho em equipa e implicassem a interacção entre os 

colegas. Na opinião dos professores entrevistados esse tipo de estratégias 

"seriam a forma por excelência para tomar conhecimento do software educativo", 

embora tivessem referido que momentos de trabalho individual, destinado à 

pesquisa e à reflexão pessoal, seriam também importantes, bem como uma 

formação realizada tendo como base os problemas concretos dos professores e 

das respectivas escolas onde trabalham. 

Em termos gerais, a visão dos professores não se afasta do modo como 

Marcelo (1999) sugere que formação deve ser organizada, ou seja, em torno de 

alguns princípios fundamentais, a saber: a formação entendida como estratégia 

para facilitar a melhoria do ensino, partindo do contexto próximo dos docentes, 

orientada para a acção, integrando teoria e prática, tendo como base a 

integração de currículo académico e disciplinar e formação pedagógica e, por 

último, uma formação organizada em resposta a necessidades e expectativas 

dos professores como pessoas e como profissionais.  

 



329 

7.2.3.4. PRINCÍPIOS ESTRUTURANTES DA FORMAÇÃO 

De forma a consolidar as diferentes vertentes anteriormente discutidas, 

sistematizando-as e alicerçando-as em referências teóricas, apresentamos de 

seguida aqueles que considerámos ser os princípios estruturantes do processo 

formativo em que iríamos envolver os professores. 

7.3.4.4.1. MUDANÇA DE ATITUDES DOS PROFESSORES FACE ÀS TIC 

Assentar a formação de professores na mudança de atitudes dos 

professores face às tecnologias de informação e comunicação e o seu potencial 

para uso em contexto educativo, parece-nos um dos factores mais 

determinantes na decisão pessoal/profissional sobre a utilização, ou não 

utilização, das tecnologias hoje acessíveis e ao dispor dos professores (Brett, 

Lee, & Sorhaindo, 1997; Pinto, 1998; Williams, Wilson, Richardson, Tuson, & 

Coles, 1999; Willis & Mehlinger, 1996). Nessa linha, tal como sugerido no 

âmbito dos estudos preliminares desenvolvidos no primeiro ano do projecto 

Pedactice, a formação deve ser estruturada com base em estratégias que, entre 

outros objectivos, permitam a modificação das atitudes dos professores face ao 

“potencial pedagógico” dos novos recursos disponíveis, através da tomada de 

consciência da importância, utilidade e benefícios que esses materiais, 

utilizados como ferramentas de aprendizagem, podem trazer ao processo de 

ensinar e de aprender. 

7.2.3.4.2. MODO DE ADQUIRIR O CONHECIMENTO 

Aceitando-se o princípio da existência de um isomorfismo (Mialaret, 1977; 

Marcelo, 1992) entre a aprendizagem da tecnologia pelos alunos, em larga 

medida da responsabilidade dos professores (mesmo quando pela ausência) e o 

modo como os professores deverão ser formados (OCDE, 2005a), estamos em 

crer que a formação dos professores se deve estruturar não apenas com base na 

aquisição de conhecimentos sobre as tecnologias disponíveis, mas sobretudo no 
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modo de adquirir esse conhecimento, sendo aí particularmente relevantes as 

oportunidades de exploração que os professores possam realizar, de preferência 

com os alunos, em situações concretas de utilização e com a possibilidade de 

recurso a suporte e assessoria pedagógica à medida que se aplicam as novas 

ideias na prática (Showers, Joyce & Bennett, 1992).  

7.2.3.4.3. APRENDIZAGEM PROFUNDA E SIGNIFICATIVA 

Para além das competências profissionais que normalmente são objecto da 

formação de professores e do conhecimento das tecnologias disponíveis, parece 

pertinente dar uma especial atenção ao desenvolvimento da capacidade de 

manipular as novas tecnologias enquanto ferramentas de aprendizagem, em 

sintonia com a reflexão sobre os novos papéis do professor e tendo como 

objectivo ajudar os alunos a serem eles próprios construtores de currículo, a 

reflectirem sobre o que estão a aprender e como estão a aprender (Papert, 1997), 

a desenvolverem estratégias de aprendizagem autónoma, ou seja, a aprender 

com tecnologias (Jonassen, 2000, 2002; UNESCO, 2002).  

7.2.3.4.4. REFLEXÃO SOBRE O POTENCIAL DO SOFTWARE 

Para permitir a familiarização com os produtos e a reflexão sobre as 

respectivas potencialidades de exploração pedagógica, a formação deve 

envolver directamente os professores na análise do software educativo 

disponível. Em vez da ênfase de uma avaliação centrada na produção de juízos 

de valor quantitativos, de carácter sumativo e normalmente reduzidos a 

sistemas de classificação muito redutores, sublinha-se aqui a importância do 

envolvimento dos próprios professores no processo de análise e formulação de 

juízos de valor qualitativos e descritivos, constituindo esse mesmo processo 

uma estratégia privilegiada de formação em ordem a uma maior e 

pedagogicamente mais adequada utilização de software em actividades 

curriculares. Sugere-se, desse modo, entre outras medidas, que a análise de 

cada produto seja feita em torno da reflexão dos professores baseada em 
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critérios predominantemente pedagógicos como, por exemplo, a pertinência, 

relevância e adequação aos objectivos curriculares e às aprendizagens 

transversais de desenvolvimento para que o currículo remete. 

7.2.3.5. SOBRE A FORMAÇÃO E O SEU PLANEAMENTO 

Tal como tivemos oportunidade de discutir anteriormente, assumimos 

aqui que o objectivo central da formação de professores, globalmente 

considerada, é o de conseguir que todos os professores estejam de posse dos 

conhecimentos, competências, atitudes e motivações adequadas a um 

desempenho eficiente e eficaz das funções que lhes são atribuídas. Para além 

disso, e numa altura de profundas transformações da sociedade em que 

vivemos e dos próprios sistemas educativos, aos mais diversos planos, os 

sistemas de formação contínua devem promover ainda o desenvolvimento da 

capacidade dos professores se adaptarem a novos requisitos e situações de 

trabalho, acompanhando a evolução verificada nos mais diferentes domínios 

directamente relacionados com a actividade docente (curricular, organizacional, 

gestão, avaliação, etc.). Assumimos, pois, que a formação contínua de 

professores, além de instrumento ao serviço da melhoria da qualificação 

enquanto agentes educativos, pode desempenhar um papel estratégico 

duplamente relevante, quer em termos de mudança e de inovação dos próprios 

sistemas educativos (a formação ao serviço do desenvolvimento dos sistema), 

quer na concretização dos diferenciados e legítimos anseios da comunidade 

educativa e dos professores em particular (a formação ao serviço da dimensão 

pessoal e profissional dos seus agentes). 

No sentido de ajudar a conceber um programa de formação de professores 

adequado aos objectivos atrás enunciados de envolver os professores na 

avaliação de software educativo, tomámos ainda como referência prévia a 

distinção entre dois tipos de planeamento da formação já anteriormente 

referidos a propósito das modalidades de organização da formação inicial: o 



332 

planeamento estratégico, geralmente associado a um planeamento global e a 

longo prazo, supondo uma certa investigação de carácter projectivo sobre o 

futuro, antecipando-o de alguma maneira, e tornando possível a clarificação 

dos grandes objectivos a alcançar e dos recursos e meios que é necessário 

disponibilizar para os conseguir; e um planeamento operacional, centrado 

fundamentalmente nos modos de operacionalização dos processos formativos 

específicos, ainda que no seguimento e numa linha de concretização da 

perspectiva estratégica antes referida. 

Mais do que responder às necessidades do imediato, muito embora possa 

integrar planos a curto prazo, o planeamento estratégico visa sobretudo fazer 

face aos desafios e necessidades de evolução, num contexto de mudança e de 

acelerado desenvolvimento nas mais diversas áreas, tal como aquele em que 

vivemos e já tivemos oportunidade de caracterizar sumariamente. É um modelo 

de planeamento da formação fundamentado na ideia de que o importante é a 

existência de um plano de acção que, numa perspectiva sistémica, promova 

mudanças duradouras e aprendizagens profundas, mas que possibilite também 

a flexibilidade necessária para responder às exigências e mudanças impostas 

pelo exterior.  

Tal como ocorreu na proposta aqui ensaiada, uma planificação estratégica 

começa com a reflexão sobre a natureza dos desafios que num determinado 

contexto se colocam, com o diagnóstico e descrição da situação de partida 

(necessidades específicas, pontos fortes e pontos fracos), com o conhecimento 

detalhado de aspectos como as competências, motivações ou atitudes dos 

profissionais envolvidos, os normativos e os requisitos necessários ao 

desempenho das diferentes funções, os recursos materiais e humanos 

disponíveis, entre outros. Em termos práticos, um plano estratégico 

consubstancia-se num documento que fundamenta e explicita o modo como a 

formação é entendida, estabelece uma ordem de prioridade entre as 

necessidades identificadas, clarifica as opções tomadas e define os objectivos 
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gerais para a formação, especifica cada um dos aspectos do planeamento 

anteriormente referidos (necessidades identificadas, objectivos visados, áreas de 

formação e tipos de conteúdos a privilegiar, critérios de selecção das estratégias 

e metodologias, caracterização dos diferentes tipos de destinatários, tempo 

necessário/previsto para a sua execução, selecção de formadores e sua 

qualificação, locais de realização das acções, recursos e meios necessários à sua 

execução, formas de avaliação, regulação e controlo, etc.). 

O planeamento operacional, pelo contrário, centra-se fundamentalmente 

nos modos de operacionalização dos processos formativos específicos, ainda 

que no seguimento e numa linha de concretização da perspectiva estratégica 

acima referida. É, pois, uma actividade cuja responsabilidade recai sobretudo 

em quem concebe e executa cada momento de formação, nomeadamente em 

termos de garantia de coerência entre as actividades propostas e as metas que 

se pretendem alcançar. Em termos concretos, é esperado que, no processo de 

concepção e planeamento de qualquer programa de formação, o formador se 

interrogue, pelo menos, sobre quatro aspectos fundamentais: os objectivos que 

se pretendem alcançar, as experiências e actividades de formação que oferecem 

maior garantia de esses objectivos serem alcançados, o melhor modo de 

organizar essas experiências de formação e como verificar se os objectivos 

propostos foram satisfatoriamente atingidos. 

Em síntese, pode dizer-se que é este tipo de planificação operacional, 

porquanto mais específica e próxima da acção, que permite regular e dar 

coerência aos planos de formação que resultam de um planeamento mais 

amplo, global e imbuído de uma visão estratégica das metas a alcançar. A 

definição de objectivos específicos, a selecção de experiências formativas, a 

estruturação e organização dessas experiências formativas, bem como a 

avaliação de um determinado programa de formação, são pois elementos 

fundamentais de uma qualquer planificação e que, naturalmente, tomámos 
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também como base da estruturação do programa de formação que acabaria por 

ser implementado no terreno e que mais adiante apresentaremos. 

7.2.3.6. ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO  

Uma das justificações para a reduzida utilização de software educativo nas 

actividades curriculares é a falta de preparação ou uma preparação deficitária 

dos professores sobre como integrar e tirar partido desses produtos ao serviço 

da aprendizagem dos alunos, mas também, como vimos, o seu 

desconhecimento das aplicações disponíveis. 

Foi com o objectivo de fornecer os conhecimentos e as competências 

necessárias à análise e avaliação crítica desse tipo de produtos que se estruturou 

o programa de formação de professores aqui apresentado. Em estreita 

articulação com uma metodologia de avaliação voltada para exploração das 

potencialidades pedagógicas desses produtos (que designámos de avaliação do 

potencial pedagógico), a ideia central que presidiu à sua organização tinha a ver 

com a importância dada ao próprio processo de avaliação enquanto estratégia 

privilegiada de formação e como forma de aproximação aos modos de trabalho 

com as TIC que se esperava viessem a ser utilizados com os seus alunos.  

De referir, pois, que foi precisamente a reflexão sobre as implicações, 

nomeadamente em termos de inovação pedagógica, de uma formação centrada 

no desenvolvimento de competências profissionais para a utilização educativa 

das TIC, assente sobretudo na actividade reflexiva dos professores, na proposta 

de resolução de problemas concretos e no trabalho cooperativo, que acabaria 

por nos conduzir à concretização do programa de formação, na 2ª fase do 

estudo, e da qual mais à frente daremos conta. 

7.2.3.6.1. OBJECTIVOS DA FORMAÇÃO 

Na planificação do programa de formação optou-se por não limitar o 

campo de acção a uma avaliação no sentido clássico, com base em critérios e 
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grelhas de avaliação já existentes. Pretendeu-se, ao invés, levar os professores a 

participar no processo de construção dos critérios e instrumentos de avaliação 

para que fosse mais fácil a aquisição de conhecimentos e competências 

necessárias a uma análise crítica do software, mas também, e como resultado 

desse trabalho, viesse a ser incrementado o seu uso em projectos concretos de 

ensino e aprendizagem. Trata-se, como propõe Castanõn (1997), de uma 

avaliação que não tem a intenção de classificar o software educativo, mas ajudar 

o professor a reflectir, de uma forma estruturada, sobre os programas, 

enfatizando o conhecimento sobre os aspectos pedagógicos, metodológicos, 

ideológicos e culturais que esses programas contêm. 

Nesta linha, definiram-se como objectivos gerais do programa de 

formação a aquisição de competências de avaliação crítica de software educativo 

relativamente às dimensões didáctica, curricular, psicológica e tecnológica, a 

identificação e o reconhecimento das potencialidades e utilidade da utilização 

de produtos multimédia em contextos educativos, o reforço do sentimento de 

confiança não apenas em termos de avaliação, mas também no que se refere à 

utilização desse tipo de software em situações concretas de ensino e 

aprendizagem. 

Em termos de produtos e de acordo com os objectivos de formação e 

aprendizagem previstos, era esperado que no final do programa de trabalho o 

conjunto dos professores tivesse: i) Analisado diferentes e tipos de software 

multimédia educativo, alargando o leque de produtos e aplicações que até aí 

conhecia; ii) Identificado e conceptualizado as principais características 

diferenciadoras desse tipo de produtos; iii) Identificado indicadores de 

qualidade; iv) Elaborado critérios de avaliação da qualidade de carácter 

predominantemente pedagógico; v) Produzido juízos de valor sobre o potencial 

pedagógico dos produtos sujeitos a análise; v) Elaborado propostas concretas 

de exploração de cada um desses produtos; vi) Reflectido criticamente sobre a 

pertinência e a utilidade da utilização de aplicações multimédia como estratégia 
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de aprendizagem; vii) Concebido e planeado situações de aprendizagem 

envolvendo a utilização de alguns dos produtos analisados. 

7.2.3.6.2. ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO 

Na organização da formação, nomeadamente no que se refere à selecção 

das modalidades de trabalho, foram tidos em conta também alguns princípios 

decorrentes da investigação sobre o desenvolvimento profissional dos 

professores, ou seja: que em geral o que o professor pensa sobre o ensino 

determina o que ele faz no desempenho da sua actividade profissional; que a 

utilização de novas estratégias e conceitos depende da assessoria (por 

especialistas ou colegas) recebida à medida que se aplicam as novas ideias na 

prática; que o domínio de conhecimento ou competência básica relativamente a 

uma nova abordagem se torna necessária para que haja implicação por parte do 

professor; que uma elevada auto-estima beneficia o desempenho das 

actividades de desenvolvimento profissional; que o entusiasmo inicial nessas 

actividades afecta menos a aprendizagem dos professores do que o próprio 

desenho do programa de formação (Showers, Joyce & Bennett, 1987, citados por 

Marcelo, 1995). 

O objectivo de conceber uma estratégia de trabalho que incluísse 

componentes teóricas e práticas e que respondesse, de forma integrada, a este 

conjunto de princípios, bem como à circunstância de haver professores de 6 

escolas diferentes, conduziu-nos ao desenho de um programa de formação com 

quatro distintas, ainda que complementares e interdependentes, modalidades 

de formação que a seguir se explicitam e a cuja visão articulada nos referimos 

no capítulo anterior: i) Sessões presenciais de formação em grande grupo; ii) 

sessões de trabalho individual autónomo; iii) Sessões presenciais de 

acompanhamento em pequeno grupo; e, por último, iv) Sessões de apoio a 

distância. No Quadro 7.9 (OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS POR 
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MODALIDADE DE FORMAÇÃO) pode ver-se a operacionalização dos objectivos para 

cada uma dessas modalidades de formação. 

7.2.3.6.2.1. SESSÕES PRESENCIAIS DE FORMAÇÃO 

As sessões presenciais de formação, destinadas à totalidade dos 

professores (grande grupo) ou, quando isso não fosse possível, a representantes 

de cada uma das seis escolas, tinham como propósito fornecer informação 

teórica e permitir a reflexão conjunta sobre os principais aspectos a considerar 

na análise e avaliação de produtos multimédia educativos. Sendo orientadas 

por especialistas das diferentes áreas de formação consideradas inicialmente no 

programa ou emergentes no decurso do próprio processo, eram também os 

momentos especialmente aproveitados para informar os professores sobre as 

actividades práticas que se pretendia que desenvolvessem no espaço de tempo 

que mediava a sua realização com vista à selecção, análise e avaliação de 

produtos de natureza multimédia. 

QUADRO 7.9 OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS POR  
MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

 

Modalidade Objectivos 

Formação 
presencial 

(grande grupo) 

Actualizar e aprofundar conhecimentos sobre diferentes aspectos 
directa ou indirectamente relacionados com a qualidade do software 
utilizado para fins educativos;  
Adquirir e desenvolver conhecimentos e competências básicas de 
análise e avaliação desse tipo de software; 
Identificar dimensões e critérios de avaliação da qualidade desses 
produtos; 
Esclarecer dúvidas, ao nível dos conceitos, decorrentes do trabalho 
prático de análise e avaliação de software multimédia educativo. 
Construir/reformular os instrumentos de avaliação propostos;  
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Trabalho  
autónomo 

(individual) 

 

Exercitar a capacidade de avaliação de software através da exploração 
de produtos concretos; 
Pesquisar autonomamente informação sobre critérios de avaliação 
de software educativo; 
Produzir juízos de valor sobre a qualidade pedagógica do software 
educativo analisado;  
Reflectir sobre os conceitos e critérios subjacentes à avaliação dos 
produtos para fins educativos;  
Produzir sugestões de exploração pedagógica dos produtos 
analisados. 
 

Sessões de 
acompanhamento 

(pequeno grupo,  
por escola) 

Estabelecer uma estratégia individual de avaliação de 
produtos multimédia (em articulação com procedimentos 
comuns ao grupo); 
Esclarecer dúvidas e resolver dificuldades relacionadas com a 
metodologia de análise e avaliação desses produtos;  
Desenvolver o auto-conhecimento e a auto-confiança através 
da colaboração com outros professores; 
Reflectir sobre o próprio processo de formação. 
 

Apoio a distância 

(acesso directo  
ao site do projecto e 
à equipa de 
formadores) 

Recolher informação relacionada com o trabalho a desenvolver nos 
vários momentos da formação; 
Aceder aos materiais de apoio necessários à realização das tarefas de 
avaliação; 
Esclarecer dúvidas emergentes do processo de avaliação do software; 
Comunicar e trocar informações pela rede (através de correio 
electrónico) entre os vários elementos (das escolas e da equipa do 
projecto) envolvidos na formação e no processo de avaliação. 
 

 

7.2.3.6.2.2. SESSÕES DE TRABALHO AUTÓNOMO  

O trabalho autónomo, de natureza individual, mas podendo realizar-se 

também em pequenos grupos, em função da estratégia delineada por cada 

equipa de professores, visava a realização do trabalho prático de análise e 

avaliação de software proposto nas sessões presenciais e constituía, em 

conformidade com alguns dos princípios enunciados, a base do trabalho de 

formação propriamente dito. Apostava-se não só na grande autonomia e 

responsabilização dos professores na gestão do processo em função dos 

objectivos acordados, mas também na sua capacidade de reflexão sobre os 

critérios e conceitos subjacentes à avaliação. O seu contributo a esse nível, bem 
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como o relato e explicitação das dificuldades sentidas na realização das tarefas 

propostas, eram os principais ingredientes do trabalho a desenvolver com os 

colegas e com a equipa de formadores, sobretudo nas sessões de 

acompanhamento. 

7.2.3.6.2.3. SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO 

As sessões de acompanhamento, como a própria designação sugere, 

visavam sobretudo proceder ao acompanhamento do trabalho individual e 

autónomo a realizar por cada um dos professores, essencialmente numa 

perspectiva de assessoria, ou seja, de suporte à reflexão e à concretização das 

tarefas solicitadas. Conduzidas, como vimos, por um grupo de formadoras com 

preparação prévia para o desempenho da tarefa, teriam lugar nas respectivas 

escolas e realizar-se-iam com regularidade (cerca de duas vezes por mês). 

Seriam momentos particularmente dedicados a ajudar a superar as dificuldades 

identificadas e manifestadas pelos professores, com recurso, sempre que 

necessário, à exploração conjunta do software em análise. Dada a natureza 

colaborativa do trabalho e para além da colocação em comum de problemas e 

dúvidas, eram momentos especialmente importantes para a partilha de 

experiências e troca de opiniões, aspectos quanto a nós muito importantes para 

o fortalecimento do sentimento de confiança dos professores. 

7.2.3.6.2.4. APOIO A DISTÂNCIA 

O apoio a distância tinha como principal intenção constituir uma ajuda 

disponível, sempre que os professores dela necessitassem, em resposta a 

dúvidas ou questões emergentes das tarefas individuais de avaliação. 

Privilegiando-se a comunicação com o par de formadoras associado a cada uma 

das equipas de professores, este tipo de ajuda a distância era sobretudo feito 

através de correio electrónico, muito embora também fosse possível o recurso à 

comunicação por telefone. No que se refere às orientações específicas sobre a 

metodologia de avaliação, bem como sobre cada uma das diferentes categorias 
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que compunham o sistema de avaliação proposto, foi criado um website com 

informação detalhada e expressamente produzida para responder, em tempo 

real, às dificuldades dos professores, especialmente no caso de dúvidas sobre os 

conceitos teóricos e propostas de critérios. Sempre acessível, este website foi 

organizado de forma a funcionar também como elo de ligação entre os 

professores das diferentes escolas, nomeadamente através da criação de um 

espaço de discussão sobre a temática da avaliação de software educativo, e 

promover a troca de informações, através da rede, entre os vários elementos 

envolvidos na avaliação e respectivo processo de formação. 

7.2.4. O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

O desconhecimento revelado sobre o software educativo disponível e a 

incapacidade de identificar os produtos adequados e pertinentes numa 

determinada situação de aprendizagem, conduziram-nos, como referimos 

anteriormente, a equacionar as questões da avaliação da qualidade desses 

produtos como conteúdo central do processo de formação. Por outro lado, por 

estarmos convencidos de que não bastaria “fornecer” informação aos 

professores para que eles passassem a ser utilizadores suficientemente críticos, 

e de que seria uma oportunidade excelente para experimentar práticas de 

formação alternativas ao que habitualmente era feito, pareceu-nos estarem 

reunidas as condições para envolver os professores num processo em que a sua 

própria acção fosse determinante na aprendizagem dos conceitos.  

Foi dessa maneira que chegámos a uma proposta de trabalho que, em vez 

da ênfase na produção de juízos de valor sobre um determinado produto 

multimédia, tivesse como objectivo estratégico ajudar os professores no próprio 

processo de avaliação, selecção e utilização desses mesmos produtos. Uma 

proposta de formação em que atribuímos importância precisamente ao 

envolvimento dos professores em todas as fases do processo, entendendo isso 

como estratégia privilegiada de formação em ordem a uma maior e 
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pedagogicamente mais adequada utilização de software multimédia em 

actividades de natureza curricular. 

Justificava-se, pois, ter como base de trabalho os conhecimentos e as 

competências necessárias para que o professor fosse capaz de fazer a sua 

própria apreciação do software multimédia disponível e, com base nas 

aprendizagens daí resultantes, esperar que pudesse vir a incrementar um uso 

pedagogicamente mais adequado com os seus alunos. Foi com o objectivo de 

fundamentar esta ideia que procurámos encontrar suporte teórico noutros 

projectos e experiências sobre avaliação de software educativo e de que a seguir 

se apresenta uma breve síntese do estudo que a esse propósito realizámos. 

7.2.4.1. PERSPECTIVAS E OBJECTOS DE AVALIAÇÃO 

Face aos objectivos anteriormente enunciados e muito embora se 

pudessem equacionar outras áreas de incidência, pareceu-nos oportuno que a 

avaliação de software multimédia educativo não contemplasse apenas os 

produtos em si mesmo, mas estendesse o seu alcance a outros objectos de 

análise, como por exemplo o seu potencial para a aprendizagem ou a sua 

utilização propriamente dita, por alunos e professores, em situação real.   

Em termos práticos, tal como se pode observar na Figura 7.2 (OBJECTOS DE 

AVALIAÇÃO), tomámos como referência uma avaliação que, embora subordinada 

ao objectivo último da "eficácia" em termos de resultados de aprendizagem, 

permitisse reflectir também sobre as condições de uma utilização pedagógica e 

didáctica eficiente e que, em simultâneo, pudesse fornecer informação 

diferenciada relativamente às características intrínsecas de cada produto 

analisado. 
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FIGURA 7.2 OBJECTOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

7.2.4.1.1. AVALIAÇÃO CENTRADA NOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Uma avaliação centrada nos resultados depende em larga medida de um 

vasto conjunto de factores, tais como da natureza das aprendizagens previstas e 

dos objectivos didácticos definidos, dos conhecimentos e capacidades 

cognitivas dos alunos, dos factores contextuais e situacionais, dos meios 

utilizados, entre outros. Em consonância, a avaliação de produtos multimédia 

deve ser equacionada em função desse conjunto de factores, assumindo-se que 

os efeitos em termos de aprendizagem e de desenvolvimento não se produzem 

por si mesmo, como consequência automática do uso de aplicações informáticas 

de natureza multimédia. 

7.2.4.1.2. AVALIAÇÃO CENTRADA NA UTILIZAÇÃO EM CONTEXTO 

A utilização propriamente dita e sobretudo a "qualidade na utilização" são 

também aspectos de capital importância na avaliação de produtos multimédia. 

A análise e a avaliação da exploração de produtos multimédia em situações e 

ambientes concretos de ensino e aprendizagem fornecem informação muito útil 

nomeadamente para responder à questão de como estes materiais podem 

contribuir para o objectivo central de melhorar a qualidade da aprendizagem. 

RESULTADOS
(eficácia)

UTILIZAÇÃO
(eficiência)

PRODUTO
(potencial)

Avaliação centrada 
nas características 

dos produtos 

Avaliação centrada 
nas aprendizagens 

proporcionadas 

Avaliação centrada na 
organização do contexto, 
na tarefa e no utilizador 
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Tal como no caso anterior da avaliação dos resultados de aprendizagem, 

sublinha-se o papel dos professores como agentes decisivos e responsáveis pela 

exploração de produtos multimédia no processo de ensino e aprendizagem, 

abrindo a possibilidade de reflexão sobre o modo como esses professores 

podem ser ajudados nessa tarefa, ou seja que conhecimentos e competências 

deve possuir o professor para tirar partido, em ordem a uma aprendizagem 

bem sucedida, de materiais e produtos daquela natureza. 

7.2.4.1.3. AVALIAÇÃO CENTRADA NAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Como sugere a reflexão entretanto efectuada sobre a análise da qualidade 

de software educativo e embora nos pareça conveniente insistir numa avaliação 

holística, que tem como principal marco de referência o contexto mais amplo de 

aprendizagem em que um determinado produto multimédia vai ser utilizado 

(Bevan, 1994, Wasson, 1996; Gálvis, 1997), é possível abordar cada produto em 

si mesmo (produto-objecto) e sobre ele formular juízos de valor 

independentemente da sua utilização ou da sua relevância e eficácia em termos 

de aprendizagem. Uma avaliação centrada nas características do produto pode 

ser extremamente enriquecedora, aliás, se pensarmos no objectivo de permitir a 

reflexão sobre o seu potencial para exploração pedagógica e no de dar a 

conhecer e familiarizar os professores com os produtos existentes, 

nomeadamente se eles próprios forem envolvidos no processo de exploração e 

de reflexão sobre as suas potencialidades pedagógicas, de adequação ao 

currículo ou de promoção da aprendizagem (Stables, 1997; Gálvis, 1997; 

Castañon, 1997; Dekker, 1996).  

De facto, com base no elenco de características específicas de um 

determinado produto entendido sobretudo como recurso de aprendizagem em 

sentido lato e numa lógica de "avaliação preditiva", é possível determinar em 

que medida esse produto pode ser utilizado na aprendizagem, em que tópicos 

específicos do currículo, para desenvolver que tipo de competências, etc. Em 



344 

síntese, trata-se de um objecto de avaliação em que interessa sobretudo 

identificar e categorizar as características próprias dos produtos de natureza 

multimédia, nomeadamente as que mais directamente possam constituir 

suporte para a aprendizagem e recurso pedagógico para os professores.  

7.2.4.2. UMA AVALIAÇÃO DESCRITIVA E FORMADORA 

Em consonância com a opção por uma perspectiva construtivista de 

aprendizagem, pareceu-nos adequar-se também a escolha de uma avaliação que 

fosse sobretudo descritiva. Mais do que uma avaliação formal, de tipo clássico, 

fazia sentido a opção por um conceito de avaliação a que Castañón (1997) 

chama de "avaliação compreensiva". Trata-se de uma noção que valoriza 

sobretudo a finalidade de ajudar e orientar os professores no uso do software, tal 

como nós pretendíamos ensaiar, fazendo-o sem prescrever a utilização, mas 

proporcionando condições para a sua integração curricular com sentido 

pedagógico e adequada a projectos pedagógicos reais. Como explica o autor, 

avalia-se não com intenção de classificar o software, mas para ajudar o professor 

na utilização dos programas, enfatizando o conhecimento sobre os aspectos 

pedagógicos, metodológicos, ideológicos e culturais que esses programas 

contêm. 

Optámos, portanto, por uma metodologia de avaliação que se coadunasse 

com esses objectivos e em que os instrumentos de análise, diferenciados em 

função de objectivos particulares, tivessem um formato preferencialmente 

orientado para descrever os produtos que existem, para imaginar o que com 

eles se pode fazer pedagogicamente de forma criativa e eficiente (aquilo a que 

alguns chamam de "boas-práticas"), para documentar as experiências realizadas 

com base em relatos de alunos e professores, os casos que resultaram, mas 

também as dificuldades sentidas e as formas como foram ultrapassadas, as 

necessidades específicas, as sugestões, enfim, um sem número de mais-valias 

que uma avaliação reduzida a uma escala de classificação não poderia dar. 
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Nesta linha, a participação dos professores na avaliação assumia para nós 

particular importância, não apenas em termos de resultados da avaliação (uma 

avaliação autêntica, em situação real), mas principalmente como mecanismo de 

enriquecimento sucessivo dos próprios professores sobre os programas em 

análise e de reflexão sobre o seu potencial em termos de exploração pedagógica, 

e em que os instrumentos de avaliação são entendidos principalmente, tal como 

sugere Castañón (1997), como convites à reflexão. 

7.2.4.3. ELEMENTOS ESTRUTURANTES DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Na linha do que acabámos de sugerir, apresentamos neste ponto as 

decisões que tomámos com vista a ajudar os professores a seleccionar e utilizar 

produtos de natureza multimédia. De forma a permitir aos professores 

formularem eles próprios juízos de valor sobre a qualidade e utilidade dos 

produtos multimédia, mas ainda, de constituir um conjunto alargado de 

informação (critérios e indicadores) com base no qual pudéssemos também 

construir grelhas de avaliação deste tipo de produtos, fazemos de seguida a 

identificação e explicitação dos critérios considerados mais relevantes na análise 

de uma aplicação multimédia quando a intenção é o seu uso com fins 

pedagógicos em particular como ferramenta de apoio à aprendizagem. 

Assim, não apenas com base na análise da literatura especializada, mas 

também com base em trabalho de investigação que tivemos oportunidade de 

desenvolver no terreno junto de alunos, produtores e especialistas em TIC, e 

num vasto conjunto de instrumentos de avaliação que entretanto recolhemos e 

analisámos (muitos na forma de questionários, grelhas, escalas ou checklists), foi 

possível organizar um quadro de referência para a avaliação a partir do 

esquema que se mostra na Figura 7.3 (ELEMENTOS ESTRUTURANTES DA 

AVALIAÇÃO) e com base no qual foi organizada cada uma das componentes ou 

critérios de análise.  
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FIGURA 7.3 ELEMENTOS ESTRUTURANTES DA AVALIAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando como ponto de partida a informação sistematizada sobre cada 

uma das componentes identificadas, a estratégia principal era a de conduzir os 

professores, nomeadamente através de situações de formação, à formulação de 

interrogações sobre cada uma das componentes de forma a eles próprios 

poderem explicitar e delimitar o respectivo conteúdo e, através da informação 

encontrada para responderem a essas questões, poderem formular uma opinião 

crítica e fundamentada sobre um determinado produto em análise. 

Como sugerem Baumgartner & Payr (1996), tal tarefa de formulação de 

questões pode ser entendida como instrumento de avaliação, na medida em que 

permite aceder, de uma forma intencional e criteriosa, à informação necessária à 

formulação de um juízo de valor sobre uma determinada aplicação. Em termos 

muito concretos, esperávamos que a formulação de questões desempenhasse 

esse papel instrumental, essencialmente como ferramenta de recolha de 

informação relevante sobre os produtos em análise, servindo também de base 

Formulação 
de Questões 

Clarificação 
de Critérios 

Identificação 
de Indicadores 

Formulação de 
Juízos de Valor 

Interrogações que 
permitem explicitar 
cada componente e 
delimitar o respectivo 
conteúdo. 

Por exemplo: 

Que tipo de 
comunicação é 
estabelecida entre a 
aplicação e o utilizador? 
Como se processa a 
interacção entre a 
aplicação e o 
utilizador?) 

Formulações de carácter 
afirmativo que permitem 
a diferenciação em cada 
uma das categorias a 
avaliar e que permitirão a 
posterior emissão de 
juízos valorativos. 

Por exemplo, sobre a 
componente “facilidade 
de aprendizagem”:  

Uma aplicação multimédia 
deve ser fácil de aprender. 

Conjunto de evidências 
observáveis que fornecem 
a informação necessária à 
operacionalização de cada 
critério. 

Exemplo de indicador 
para a “interactividade”:  

Grau de participação activa 
que um determinado 
programa exige do utilizador. 

Apreciação explícita sobre 
uma determinada 
componente. 

Exemplo para a componente 
“flexibilidade”:  

Na aplicação X, o acesso à 
informação é muito dirigido, 
não permitindo que o utilizador 
faça uma exploração em função 
das suas necessidades 
específicas. 
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ao próprio processo de estruturação da formação de professores, 

nomeadamente no seu papel de avaliadores deste tipo de produtos.  

A opção estratégica tomada foi, pois, a de conduzir os professores, através 

da formulação de questões ou interrogações consideradas pertinentes sobre 

cada uma das componentes de análise propostas no sistema de categorias, à 

clarificação dos critérios e à identificação do conjunto de evidências observáveis 

que permitissem a posterior formulação de juízos de valor sobre o software 

analisado.  

Esperávamos, em síntese, que a formulação de questões desempenhasse o 

papel de indução da actividade reflexiva em cada um dos professores, 

mobilizando-os também para a pesquisa e recolha autónoma de informação 

relevante, quer para esclarecimento individual sobre as dimensões e categorias 

de análise, quer para procederem, na função propriamente dita de avaliadores, 

à emissão de apreciações críticas com base nas características observadas (ou 

não) nos produtos sujeitos à análise. 

7.2.4.4. INSTRUMENTOS DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO 

Tendo como principal objectivo apoiar os professores nessa tarefa de 

exploração e na produção de informação útil sobre os produtos multimédia 

analisados, os instrumentos utilizados nas diferentes fases do processo foram 

concebidos de forma a permitirem aquilo a que designámos por "avaliação em 

profundidade". Em consonância com a perspectiva construtivista que 

assumimos ao longo de todo o trabalho, a expressão "avaliação em 

profundidade" remete-nos, quer para as diferentes fases em que o trabalho de 

avaliação foi estruturado - começando na simples identificação de cada 

produto, até à elaboração cada vez mais detalhada e aprofundada de 

informação analítica e valorativa sobre esse mesmo produto -, quer para o 

equivalente processo de construção e desenvolvimento, por parte dos próprios 
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professores, das suas capacidades de análise e avaliação crítica de software 

educativo.  

Como se pode inferir do ponto anterior, uma avaliação que tenha como 

principal objectivo fornecer informação útil sobre os produtos multimédia, 

implica instrumentos sobretudo orientados para descrever os produtos e as 

suas potencialidades de exploração pedagógica e, dessa maneira, contribuir 

para uma utilização mais rica, esclarecida e eficiente por parte dos seus 

principais utilizadores, ou seja, os professores.  

Os instrumentos que a seguir se apresentam foram concebidos de forma a 

poderem cumprir esse requisito e, sobretudo, a poderem ser utilizados pelos 

professores autonomamente, envolvendo-os de forma activa nas diferentes 

fases do processo de avaliação:  

− Com o objectivo de identificação sumária de cada produto, uma ficha de 

identificação e registo de Software;  

− Com o objectivo de uma descrição mais detalhada, ainda que sucinta, 

uma ficha de descrição detalhada, estruturada em dimensões, categorias 

e critérios considerados relevantes com base na literatura da 

especialidade;  

− Para emissão de juízos de valor sobre cada produto, diferentes grelhas de 

avaliação especializadas, construídas como base em diferentes facetas 

específicas (pedagógicas, psicológicas, de conteúdo, técnicas, etc.,) de 

forma a permitir traçar um perfil detalhado de cada um dos produtos 

analisados;  

− Como resultado do trabalho de síntese e sistematização da informação, 

prevíamos ainda a elaboração de sínteses do potencial pedagógico que, 

sublinhando de forma concisa os principais pontos fortes e pontos fracos 

de cada produto, permitissem a consulta rápida e eficaz em função de 
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critérios e áreas de potencial utilização por parte dos professores 

interessados;  

− Para uma consulta e exploração centradas nos contextos concretos em 

que os produtos foram utilizados e nas formas de organização do 

ambiente de aprendizagem, prevíramos a elaboração de relatos de 

utilização organizados de forma a reflectir com fidelidade o processo 

como os produtos foram inseridos e utilizados numa determinada 

situação de ensino e aprendizagem;  

− Por último, ao nível de sugestões e pistas para utilização em situações 

específicas, prevíamos a elaboração de guias de exploração que, de uma 

forma organizada e mais dirigida, permitissem orientar e potenciar a 

utilização que professores e alunos pudessem fazer de cada produto 

referenciado (explicitação do enquadramento curricular específico, 

sugestões de pistas de trabalho e estratégias alternativas, propostas de 

articulação com outro tipo de meios, etc..). 

No que se refere ao trabalho de avaliação propriamente dito, foi pois 

estabelecido um processo com diferentes etapas ou momentos, em função do 

tipo de informação a produzir em cada um delas e pelas quais se esperava que 

os professores viessem a passar ao longo do período de formação.  

Tendo no horizonte uma avaliação que, na prática, se realizaria 

sucessivamente e de forma iterativa em dois planos distintos ainda que 

complementares - um plano descritivo e um plano valorativo -, as tarefas 

propostas aos professores teriam como referência a especificidade de cada um 

desses momentos e os respectivos instrumentos de avaliação entretanto 

elaborados conforme se mostra no Quadro 7.10 (FASES, FOCOS E INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO). 
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QUADRO 7.10 FASES, FOCOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

FASE FOCO INSTRUMENTO 

IDENTIFICAÇÃO Identificação e registo das principais 
características do produto.  

1. Ficha de 
identificação da 
aplicação 

DESCRIÇÃO 
DETALHADA  

Caracterização pormenorizada do produto, 
ainda sem qualquer emissão de juízo de valor, 
com base em cada uma das dimensões e 
categorias de análise propostas no Sistema de 
Avaliação de Software Educativo tomado como 
referência.  

2. Ficha de descrição 
detalhada da aplicação 

VALORAÇÃO 

Apreciação sucinta sobre cada uma das sete 
dimensões propostas, com explicitação dos 
pontos fortes e fracos observados em cada uma 
delas.  

3. Ficha de síntese 
valorativa por 
dimensão 

POTENCIAL 
PEDAGÓGICO 

Juízo de valor sobre a qualidade global do 
produto e respectivo potencial pedagógico 
nomeadamente enquanto ferramenta de 
aprendizagem.  

4. Ficha de síntese do 
potencial pedagógico  

BOAS-PRÁTICAS 

Relato detalhado, estruturado e, sempre que 
possível, documentado, sobre casos de 
utilização com sucesso do produto para fins 
educativos.  

5. Ficha de Relato de 
Actividades 

SUGESTÕES 

Sugestão de formas possíveis de utilização do 
produto com referência, nomeadamente, ao 
currículo e aos objectivos de aprendizagem 
visados.  

6. Guia de sugestões de 
exploração 

 

7.2.4.5. PLANOS DE ANÁLISE 

Tal como se referiu em cima, para cada uma das componentes 

consideradas perspectivámos uma avaliação de aplicações multimédia que, em 

termos práticos, se realizaria sucessivamente em dois planos distintos ainda que 

complementares. Em primeiro lugar, um plano analítico e descritivo, visando 

sobretudo chegar à descrição detalhada de cada uma das componentes 

consideradas na análise, permitindo dessa maneira ter uma ideia mais rica e 

precisa da configuração de cada produto analisado. Em segundo lugar e com 

base na informação assim recolhida, um plano valorativo, em que se visa 

proceder à apreciação fundamentada de cada uma das componentes de análise 
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consideradas, de forma a permitir a elaboração de um "perfil de cada produto" 

no que se refere ao seu potencial enquanto ferramenta de aprendizagem. 

7.2.4.6. COMPONENTES DA AVALIAÇÃO 

Como contributo directo para os objectivos propostos de responder à 

questão sobre quais são os aspectos que é pertinente considerar na análise da 

qualidade de uma aplicação multimédia para fins educativos, apresentamos de 

seguida as componentes que, em síntese e com base na informação resultante 

também da opinião dos diferentes tipos de utilizadores consultados 

(professores, alunos, produtores e especialistas em TIC), nos pareceram ser mais 

relevantes para a avaliação a desenvolver pelos próprios professores. De forma 

a facilitar a análise, as referidas componentes foram organizadas num sistema 

de categorias com quatro grupos distintos (QUADRO 7.11. SISTEMA DE 

CATEGORIAS DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE SOFTWARE EDUCATIVO):  

− O primeiro (Grupo I), dizendo respeito apenas aos requisitos técnicos 

necessários à instalação e ao bom desempenho da aplicação;  

− O segundo (Grupo II), agrupando os atributos referentes ao conteúdo da 

aplicação e os aspectos de carácter predominantemente pedagógico;  

− O terceiro (Grupo III), agrupando as características mais directamente 

relacionados com a realização técnica da aplicação em termos de 

interface gráfica, interactividade e ferramentas de exploração;  

− O quarto e último (Grupo IV), constituindo um nível mais abrangente e 

transversal de análise, agrupando os aspectos geralmente definidos como 

a "usabilidade" de uma aplicação.  

Embora artificial, esta divisão tem apenas o objectivo de facilitar a 

operacionalização de cada uma das componentes que ulteriormente viria a ter 

lugar.  
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QUADRO 7.11 SISTEMA DE CATEGORIAS DE ANÁLISE E  
AVALIAÇÃO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

GRUPO I 1. REQUISITOS TÉCNICOS 
1.1. Equipamento requerido 
1.2. Informação técnica sobre o software 
1.3. Informação sobre o processo de instalação 

GRUPO II 2. CONTEÚDO DA APLICAÇÃO 
2.1. Conteúdo científico 
2.2. Conteúdo sociocultural, étnico e ideológico 
2.3. Conteúdo pedagógico 
2.4. Estrutura e organização da informação 
2.5. Extensão e densidade da informação 
2.6. Domínio e nível de complexidade do conteúdo 

3. ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
3.1. Público visado 
3.2. Contexto curricular de utilização 
3.3. Objectivos de aprendizagem 
3.4. Estratégias de exploração da informação 
3.5. Motivação 
3.6. Autonomia na aprendizagem 
3.7. Interacção social 
3.8. Formas e instrumentos de avaliação 

GRUPO III 4. INTERFACE GRÁFICA 
4.1. Zonas de comunicação 
4.2. Formas de representação da informação 

5. INTERACTIVIDADE 
5.1. Estrutura de comunicação 
5.2. Feedback 
5.3. Grau de participação e controle por parte do utilizador 

6. FERRAMENTAS DE EXPLORAÇÃO 
6.1. Mecanismos de ajuda 
6.2. Meios e formas de navegação 
6.3. Sistema de orientação 
6.4. Sistema de pesquisa 
6.5. Registo de notas 
6.6. Impressão e exportação da informação 

GRUPO IV 7. USABILIDADE 
7.1. Necessidade 
7.2. Utilidade 
7.3. Flexibilidade 
7.4. Versatilidade 
7.5. Fiabilidade 
7.6. Facilidade de aprendizagem 
7.7. Valor atribuído ao conteúdo 
7.8. Satisfação com a utilização 
7.9. Documentação de apoio  
7.10. Avaliação global  
 

 
No Apêndice 7.1 incluímos a explicitação das categorias, tal como disponibilizada aos 
professores. Complementarmente, disponibilizámos também uma aplicação para consulta 
interactiva, com as questões e respectivos planos de análise, no website concebido para apoiar 
os professores (http://www.fpce.ul.pt/projectos/pedactice/categorias/index.htm). 
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Parece-nos aliás importante sublinhar a ideia de que, na análise das 

aplicações multimédia, é desejável que as diferentes dimensões de partida, 

discutidas do ponto de vista teórico (curricular, psicológica, didáctica e 

tecnológica), sejam consideradas de forma integrada, respeitando e tirando 

partido de cada um dos atributos considerados relevantes ao nível de cada uma 

dessas mesmas dimensões. É essa perspectiva multidimensional e essa relação 

de interdependência entre dimensões que, em síntese se ilustra na Figura 7.4 

(PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE SOFTWARE 

EDUCATIVO) e que, de alguma maneira, viria a conduzir também a uma 

dimensão de análise globalizante e holística resultante da relação entre as 

diversas dimensões consideradas.  

FIGURA 7.4 PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL DE ANÁLISE  
E AVALIAÇÃO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como referimos e dado o seu teor, as categorias e subcategorias 

consideradas destinam-se sobretudo à avaliação das aplicações multimédia 

enquanto "produto-objecto", muito embora seja por vezes ténue a fronteira 

entre uma análise feita tomando como referência o produto isoladamente e a 

análise com base na antecipação do seu "uso" potencial numa situação concreta 

de aprendizagem.  
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7.3. INTERVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO (2ª FASE) 

A apresentação de resultados da 2ª Fase organiza-se em três partes, uma 

dedicada aos elementos resultantes do processo de acompanhamento da 

formação no terreno, outra referente ao balanço final que os professores fizeram 

dessa formação e, por último, uma parte em que se faz uma síntese do trabalho 

de avaliação de software educativo desenvolvido pelos professores.  

7.3.1. OBSERVAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO 

De forma a tornar possível situar os resultados que seleccionámos sobre o 

processo de acompanhamento feito aos professores, começamos por fazer uma 

descrição geral da execução do programa de formação. Fá-lo-emos de forma 

breve, uma vez que a concretização do programa no terreno não se afasta do 

que havia sido planificado e que apresentámos anteriormente (página X deste 

capítulo). 

7.3.1.1. A CONCRETIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Tal como se pode observar no Quadro 7.12 (MODALIDADES DE TRABALHO E 

RESPECTIVAS ACTIVIDADES), a formação concretizou-se através de:  

− 4 momentos de formação presencial de um dia (6 horas de trabalho), 

com cerca de um mês de intervalo entre elas, dirigidas ao conjunto de 

professores das 6 equipas11, todas elas realizadas nas instalações da 

instituição coordenadora do projecto; 

                                                 

11 Por razões relacionadas com as perturbações que causaria nas respectivas escolas a 
ausência de todos os professores que compunham a equipa do projecto, nem todos os 
professores viriam a estar presentes em todas as sessões presenciais. Essa contingência real viria 
a ser aproveitada pela equipa do projecto na forma de estímulo à realização de sessões de 
trabalho em cada escola em que os professores que tinham estado presentes passavam o 
essencial da formação aos colegas que dessa vez não tinham podido participar. A gestão interna 
de quem assistiria a cada sessão presencial era feita pelos próprios professores de cada equipa, 
de forma a assegurar a presença de todos de forma alternada. 
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− 3 períodos de trabalho autónomo (sessões de trabalho/auto-

formação), com cerca de um mês cada, correspondendo precisamente 

aos intervalos entre cada sessão presencial, em que cada professor, 

individualmente, realiza as actividades relacionadas com a análise e 

avaliação de software educativo aí solicitadas, disponibilizando para 

isso pelo menos 3 horas de trabalho semanal12; 

− 6 conjuntos de sessões de acompanhamento a cada uma das equipas 

de professores, com cerca de 3 horas cada, em função das 

necessidades e da disponibilidade dos professores, conduzidas por 4 

elementos da equipa do projecto organizados em pares (sessões de 

trabalho/formação em pequeno grupo); 

− Apoio directo a distância, sempre que solicitado pelos professores, 

com recurso a meios diversificados de comunicação (telefone, correio 

electrónico, fórum de discussão) e o website concebido expressamente 

com essa finalidade (formação a distância). 

A concretização da formação envolveu, em síntese, o equivalente a 88 

horas trabalho, distribuídas por 24 horas de formação presencial em grande 

grupo, 36 horas de trabalho individual, 18 horas de trabalho em pequeno grupo 

com supervisão e assessoria, e aproximadamente 10 horas de apoio a distância.  

Da formação presencial destacamos, em primeiro lugar, os objectivos que 

directamente têm a ver com as actividades solicitadas aos professores, uma vez 

que será sobre o acompanhamento dessas actividades que iremos fazer incidir a 

análise que mais adiante se apresenta.   

                                                 

12 Tendo sido aceite o pedido que efectuámos aos serviços regionais de educação para que 
aos professores fossem atribuídas 3 horas semanais, tomámos aqui esse valor como referência, 
muito embora tenhamos constatado ligeiras diferenças entre os professores, no que se refere ao 
tempo por cada um investido nas actividades solicitadas. 
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QUADRO 7.12 MODALIDADES DE TRABALHO E RESPECTIVAS ACTIVIDADES 

MODALIDADE ACTIVIDADE DOS FORMANDOS ACTIVIDADE DOS FORMADORES 

FORMAÇÃO  
PRESENCIAL 
(1º momento) 

Actividades individuais ou em 
pequeno grupo; interacção com 
colegas e formadores 

Apresentação dos resultados dos estudos realizados 
no 1º ano do projecto Pedactice. 
Informação detalhada sobre o plano global de 
formação e solicitação de utilização de grelhas de 
identificação e descrição de software educativo. 

TRABALHO AUTÓNOMO 
DOS PROFESSORES I 

AA 
P 
O 
I 
O 
 
 
A 

Exploração e análise dos produtos 
seleccionados  (software educativo). 
 
Preenchimento das grelhas de 
identificação e descrição do produto. 

 
 
 
 

 
ACOMPANHA- 
MENTO 

Apoio à actividade de análise de software educativo.  
Recolha e sistematização de dúvidas e questões 
resultantes do trabalho de análise. 

  
 

ACOMPANHA- 
MENTO 

Apoio à actividade de análise do software educativo. 
Recolha e sistematização de dúvidas e questões 
resultantes do trabalho de análise. 

  

FORMAÇÃO  
PRESENCIAL 
(2º momento) 

Actividades individuais ou em 
pequeno grupo; interacção com 
colegas e formadores. 

Enquadramento teórico da análise e esclarecimento de 
dúvidas comuns aos professores. 
Solicitação de sínteses descritivas sobre o potencial 
pedagógico dos produtos analisados. 

TRABALHO AUTÓNOMO 
DOS PROFESSORES II 
 

A 
A 
 
 
 
D 
I 
S 
T 
Â 
N 
C 
I 
A 

 
Avaliação do potencial pedagógico 
dos produtos seleccionados. 
 
Elaboração de sínteses descritivas do 
potencial pedagógico dos produtos 
analisados. 

 

 
ACOMPANHA- 
MENTO 

Apoio à actividade de avaliação do software educativo. 
Recolha e sistematização das dúvidas e questões 
resultantes da elaboração das sínteses descritivas. 

  
 

ACOMPANHA- 
MENTO 

Apoio à elaboração das sínteses descritivas do 
potencial pedagógico dos produtos. 
Recolha e sistematização das dúvidas e questões 
resultantes da elaboração das sínteses descritivas. 

  
 
FORMAÇÃO  
PRESENCIAL 
(3º momento) 
 

Actividades individuais ou em 
pequeno grupo; interacção com 
colegas e formadores. 

Orientações para a elaboração de relatos de utilização 
e de guias para exploração.  
Solicitação da produção de relatos de utilização de 
software e sugestões de exploração dos produtos 
analisados.  
Esclarecimento de dúvidas comuns aos professores. 

TRABALHO AUTÓNOMO 
DOS PROFESSORES III 
 

A  
 
Produção de relatos de utilização 
e/ou de sugestões de exploração dos 
produtos analisados 

 

 
ACOMPANHA- 
MENTO 

Apoio à actividade de produção de relatos de 
utilização de software e sugestões de exploração. 
Recolha e sistematização das dúvidas e questões 
resultantes da elaboração das sínteses descritivas. 

  
 ACOMPANHA- 

MENTO 
Apoio à actividade de produção de relatos de 
utilização de software e sugestões de exploração. 

  

FORMAÇÃO 
PRESENCIAL 
(4º momento) 

Actividades decorrentes da interacção 
com colegas e formadores. 

Sistematização de conhecimentos sobre avaliação de 
software educativo. 
Balanço do trabalho desenvolvido e das competências 
adquiridas e perspectivas futuras. 
 

 

 

 

 

a 

p 

o 

i 

o 

 

a 

 

d 

i 

s 

t 

â 

n 

c 

i 

a 
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Não sendo, do ponto de vista dos conteúdos, e à excepção da primeira 

sessão presencial, uma programação estabelecida a priori, cada uma das sessões 

foi delineada precisamente em função da análise dos elementos recolhidos pelas 

formadoras durante as sessões de acompanhamento (a programação das 

sessões presenciais pode ser consultada no Anexo 7.1). 

Assim, no 1º momento de formação presencial, para além de darmos a 

conhecer os resultados dos vários estudos efectuados durante o primeiro ano 

do projecto, foram apresentadas as orientações gerais assumidas, quer sobre a 

própria formação (princípios, objectivos, estrutura e modalidades de trabalho), 

quer sobre o modelo de avaliação que havíamos delineado e para cuja aplicação 

contávamos com a sua colaboração. É aí preparada, em concreto, a colaboração 

dos professores na primeira etapa do processo de análise e avaliação de software 

educativos, ou seja, a identificação e descrição detalhada de produtos 

seleccionados, através da análise das fichas entretanto esboçadas com base nos 

estudos efectuados previamente (estudos empíricos, entre os quais o estudo que 

envolveu os próprios professores na análise livre desse tipo de produtos, e 

estudos teóricos sobre avaliação de software educativo, como anteriormente 

referimos). 

A segunda sessão presencial teve como principal objectivo fornecer 

fundamentos teóricos aos professores sobre a problemática da avaliação de 

software educativo (perspectivas teóricas sobre aprendizagem e sobre avaliação, 

modelos de classificação e de avaliação de software educativo) e solicitar a 

passagem à etapa seguinte do processo de análise e avaliação, ou seja, a 

elaboração de sínteses valorativas por dimensão dos produtos que haviam 

começado já a analisar. Teve ainda como objectivo dar resposta, de forma 

articulada, às necessidades identificadas no decorrer do acompanhamento pelas 

formadoras, para além do esclarecimento das dúvidas comuns ao conjunto de 

professores sobre a tarefa de descrição detalhada dos produtos. 
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Do ponto de vista da informação teórica, procedeu-se à apresentação e 

discussão de diferentes classificações de software educativo tendo como 

referência directa as principais perspectivas sobre aprendizagem e as nuances 

que cada uma delas implica para o trabalho de avaliação. Como resultado deste 

momento de discussão recuperamos algumas pistas de reflexão que viriam a ser 

consideradas ao longo do processo de formação, tais como “de que modo é que o 

aluno é entendido em cada produto analisado” e “em que medida com os computadores 

se pode aprender de forma diferente”. Seguiu-se ainda um momento de análise e 

exploração de diferentes interfaces gráficas de algumas aplicações seleccionadas 

previamente, o que viria a permitir o esclarecimento das dúvidas dos 

professores, nomeadamente sobre as noções de interface gráfica, formas de 

comunicação e interactividade. A sessão terminou, tal como previsto, com um 

momento dedicado à avaliação do trabalho efectuado. 

Numa linha de continuidade e uma vez que grande parte do trabalho de 

análise estava já em fase avançada de concretização, o objectivo da terceira 

sessão presencial visava o reforço dos conceitos teóricos directamente 

relacionados com cada uma das categorias de análise e avaliação incluídas nas 

grelhas utilizadas, com recurso a exemplos ilustrativos e à exploração de 

aplicações específicas. Pretendia-se, por outro lado, contar com a participação 

activa dos professores, partindo da sua experiência de análise e avaliação 

entretanto adquirida, na selecção dos itens considerados mais relevantes de 

entre os propostos, e na elaboração de um conjunto de questões pertinentes 

sobre cada um desses itens. Relativamente ao planeamento do terceiro e último 

período de trabalho autónomo solicitámos aos professores a elaboração de uma 

síntese do potencial pedagógico de cada um dos produtos analisados. 

Do ponto de vista da informação teórica, reflectiu-se nesta sessão sobre 

alguns conceitos nucleares da avaliação do potencial pedagógico de produtos 

multimédia, tais como, o tipo de objectivos visados, o papel do utilizador na 

exploração do produto, as formas e grau de interacção, entre outros. Estes 
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conceitos foram ilustrados com recurso à análise de exemplos concretos de 

aplicações, o que permitiu a discussão e a formulação de questões por parte dos 

professores. Num momento posterior foi realizado um trabalho em pequeno 

grupo em que se pretendia a reflexão dos professores sobre os itens que, na sua 

perspectiva, seriam mais relevantes na avaliação de software educativo. Após a 

realização deste trabalho e consequente apresentação, procedeu-se à 

sistematização dos itens a incluir nas Fichas de Síntese do Potencial Pedagógico. 

A sessão terminou com a negociação do trabalho a ser desenvolvido 

autonomamente pelos professores, de modo a que fosse possível dar 

continuidade à avaliação do potencial pedagógico das aplicações analisadas. 

A quarta e última sessão presencial tinha como principal propósito 

consolidar o trabalho de avaliação que os professores tinham entretanto 

realizado, através da análise das dúvidas suscitadas pelo preenchimento das 

fichas de síntese do potencial pedagógico e no aprofundamento da reflexão 

sobre os principais eixos a ter em conta nesse tipo de avaliação. Nesse sentido, 

foram apresentados os resultados parciais obtidos através de um questionário 

lançado na Internet, com o qual se pretendia apurar quais os itens de avaliação 

de software multimédia educativo preferidos, não apenas por professores em 

geral, mas também de outros profissionais ligados à educação e à formação. A 

confrontação destes resultados com a reflexão até aí feita pelos professores, 

permitiu não apenas reforçar o conhecimento sobre a problemática da avaliação 

de software educativo, mas também verificar algumas divergências entre eles 

relativamente à pertinência de alguns critérios de avaliação. 

Foi ainda organizada uma actividade que incluiu a apresentação do 

trabalho entretanto desenvolvido com os alunos pela equipa de professores da 

Escola C, como estratégia para a introdução das questões da planificação de 

actividades com recurso a produtos multimédia em contexto educativo. Esta 

actividade permitiu que os restantes professores relatassem também as 

experiências realizadas com os seus alunos e todos viessem a ser envolvidos, 
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seguidamente, numa tarefa concreta de planificação de uma actividade em que 

estivesse prevista a utilização, pelos alunos, de um determinado produto 

multimédia. Este processo possibilitaria, tal como inicialmente previsto, a 

reformulação de uma ficha que permitisse fazer o relato de utilização e 

exploração deste tipo de produtos13 (Ficha de Relato de Actividades). A sessão 

terminou com um momento especialmente dedicado à avaliação final do 

processo de formação através do preenchimento de um questionário 

especificamente elaborado com esse fim e de cujos resultados daremos conta 

mais à frente neste capítulo. 

No que se refere à formação presencial, pode dizer-se, em síntese, que as 4 

sessões de trabalho assumiram essencialmente a função de conceptualização, de 

forma a permitirem designadamente a integração dos professores na 

problemática da análise e avaliação de software educativo, bem como a sua 

familiarização com conceitos e teorias a ela subjacentes. Tinham, além disso, a 

função de orientação sobre o processo, visando uma melhor e mais completa 

apropriação, por parte dos professores, dos objectivos previstos e das 

estratégias seleccionadas para os atingir (trabalho individual autónomo e 

sessões de trabalho em pequeno grupo com assessoria). 

Nas sessões de trabalho individual autónomo, tal como previsto, os 

professores tiveram a possibilidade de explorar os produtos que entretanto 

seleccionaram. Para além do trabalho que cada um desenvolve e gere 

autonomamente com vista a resolver as dúvidas suscitadas pela actividade de 

análise e avaliação de software educativo, nomeadamente com base no acesso à 

informação que disponibilizámos on-line, a orientação fornecida foi a de que as 

                                                 

13 Ao contrário do que havia sido delineado, em que se previa a produção futura de 
relatos de utilização de software educativo e de sugestões de exploração dos produtos 
analisados, esta actividade não viria a ser concretizada pela maior parte dos professores, na 
maior parte dos casos, por evidente falta de tempo, pelo que se deixou em aberto a sua 
realização. 
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questões e dúvidas remanescentes viriam a ser objecto de discussão nas sessões 

de trabalho periodicamente realizadas em cada escola com a participação dos 

elementos da equipa de formação. O apoio a distância, por outro lado, viria a 

concretizar-se maioritariamente através do acesso ao website criado para o 

efeito14 , mas também do contacto directo com os elementos da equipa de 

formação, sempre que necessário, por telefone ou através de correio electrónico.  

As sessões de trabalho em pequeno grupo decorreram na sua totalidade 

nas escolas, tendo assumido essencialmente uma função de apoio, tal como 

previsto, através da assessoria prestada pelas formadoras responsáveis pelo 

acompanhamento de cada uma das equipas de professores. De acordo com as 

notas de observação registadas por essas formadoras, de que a seguir daremos 

conta com mais detalhe, as sessões de acompanhamento cumpriram o objectivo 

estratégico delineado de permitir a partilha de experiências entre os professores 

e o enriquecimento de cada um com base nas discussões geradas em torno das 

questões e dúvidas concretas resultantes da tarefa individual que cada um tinha 

assumido. Para além de uma função de regulação, na medida em que 

permitiram a reflexão e a avaliação dos professores sobre o desenvolvimento do 

processo, estas sessões de trabalho acabaram por assumir ainda uma função 

importante, garantindo a articulação com as actividades das sessões presenciais 

seguintes, na parte referente aos aspectos que haviam oferecido mais 

dificuldade ao conjunto de professores.   

É da análise dos registos de sessão efectuados pelos elementos que 

acompanharam a actividade desenvolvida nas sessões de acompanhamento que 

a seguir damos conta. Tomámos como corpus de análise cerca de três dezenas de 

registos, referentes ao conjunto de sessões realizadas pelas quatro formadoras. 

                                                 

14 A informação sobre o sistema de análise e avaliação de software continua disponível em 
http://www.fpce.ul.pt/projectos/pedactice. 
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7.3.1.2. SOBRE AS SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO 

Organizámos a apresentação dos resultados em função das categorias e 

dimensões emergentes da análise, ou seja, i) um primeiro eixo referente à 

concretização propriamente dita das sessões de acompanhamento; ii) um 

segundo eixo relativo às dificuldades resultantes da análise de software 

colocadas pelos professores nessas sessões de trabalho. 

7.3.1.2.1. SOBRE A CONCRETIZAÇÃO DAS SESSÕES 

Um dos aspectos mais salientes que resulta da análise dos registos e 

reflexões dos elementos que acompanharam os professores, é o carácter 

informal com que as sessões decorreram, o que terá facilitado a concretização 

dos objectivos propostos (“Devido às sessões de acompanhamento, serem um pouco 

informais, estas tendem, quanto a mim, a ser [...] um reforço e uma sensibilização para a 

realização e concretização de actividades pré-estabelecidas...” [Form.3]). De facto, de 

acordo com as formadoras, as sessões de acompanhamento facilitaram a 

aquisição de conhecimentos e competências de avaliação de software educativo, 

sobretudo por serem sessões práticas, pela interacção que se estabeleceu entre 

os professores e pela ajuda concreta que foi possível fornecer no momento às 

dúvidas trazidas por cada um dos professores (“Estas sessões de trabalho foram 

um contributo importante para a aquisição de competências para avaliarem produtos 

multimédia.” [Form.1]), apesar de haver “alguns professores que estavam à espera de 

uma sessão de formação mais expositiva.” [Form.1]. 

Uma das formadoras [Form.4] faz referência, aliás, à ajuda que os 

professores reconheceram constituir o trabalho sistemático de recolha das 

dúvidas e dificuldades sentidas, através do registo feito em cada uma das 

sessões de trabalho e de logo aí serem resolvidas a maior parte delas. 

Apreciação que surge na linha de outra que remete para a necessidade de a 

formação se apoiar em situações concretas da prática dos professores, como 

acontece nas sessões de acompanhamento (“Defendeu-se aqui a ideia de que a 
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formação, para ser eficaz, tem de partir de problemas concretos da prática educativa e 

centrar-se no contexto em que essa mesma prática se desenrola, ou seja, na escola.” 

[Form.3]). 

O balanço global da metodologia seguida nas sessões de 

acompanhamento parece ser positivo, a avaliar pelas referências do conjunto 

dos formadores nesse sentido: “Pareceu-me que os professores concordam com a 

metodologia que se tem vindo a promover nestas sessões de acompanhamento…” 

[Form.3], “Estas sessões decorreram com grande entusiasmo” [Form.1], “Permitiu-

lhes efectuar a análise do software com maior rigor e homogeneidade de critérios e 

conceitos.” [Form.4] 

De acordo com os registos das sessões, houve, contudo, vários problemas 

com que se confrontaram durante o acompanhamento. Problemas sobretudo 

em manter uma certa dinâmica de trabalho nas sessões (“Senti alguma dificuldade 

em evitar que os professores se dispersassem sobre outros assuntos…” [Form.1]); 

“nesta sessão tentei essencialmente incrementar um novo dinamismo no grupo, 

reorganizando-o em termos de gestão dos seus elementos.” [Form.3]), em fazer 

circular a informação (“constatei nas sessões de acompanhamento que a informação 

nem sempre passava de uns para os outros.” [Form.1]), e em incutir o espírito de 

grupo entre os professores (“não sei que mais poderei fazer como elemento externo 

que tem como função acompanhar um grupo que não funciona como grupo…” 

[Form.2]). 

Manter a motivação dos professores para a tarefa é também uma 

dificuldade observada, pelo menos por uma das formadoras, quando refere que 

“o acompanhamento a esta escola deverá ter um carácter sistemático, caso contrário os 

professores desmotivam-se.” [Form.2]. A predisposição dos professores para as 

TIC é referida pelos diferentes formadores como um factor importante em 

termos motivacionais, sendo visíveis diferenças entre os professores, 

nomeadamente em função dos conhecimentos e da experiência com recurso às 
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TIC (professores com mais experiência parecem ser professores mais 

motivados), em função do seu grau de autonomia (professores mais autónomos, 

assumem mais facilmente a realização das actividades propostas) e, no caso de 

alguns professores, por terem expectativas muito concretas sobre as 

competências que queriam desenvolver e que, em certa medida, se afastavam 

do que lhes havia sido proposto (“A expectativa que alguns professores revelaram 

ter […] foi no sentido da utilização de software multimédia em contexto educativo.” 

[Form.3]). 

7.3.1.2.2. SOBRE AS DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DA TAREFA 

De acordo com a análise que fizemos desses registos, as dificuldades 

manifestadas pelos professores, podem agrupar-se em 3 áreas: as que se 

referem à “gestão do tempo”, as referentes à “falta de meios” e as que têm a ver 

com a “concretização das tarefas” propriamente dita. 

Relativamente às dificuldades de gestão do tempo, são referidas 

dificuldades sentidas por alguns professores em termos de “conciliação com 

outros projectos” em que se encontram inseridos (“apercebi-me que este grupo de 

professores estava integrado noutros projectos da escola que também requeriam, da sua 

parte, um grande investimento.” [Form.1]); em termos de “falta de tempo para 

aprofundar conhecimentos” (“Outro aspecto que me parece importante referir é a 

falta de disponibilidade de tempo que este grupo sempre demonstrou.” [Form.1]; 

(“queixavam-se que tiveram pouco tempo para aprofundar o que foram aprendendo nas 

sessões de formação.” [Form.2]; “foram colocadas pelos professores várias questões de 

ordem pessoal, como a dificuldade de momentos comuns de encontro…” [Form.3]), 

levando mesmo alguns a “equacionar a desistência” devido à não redução de 

carga horária (“…os professores que não tinham redução de horário por parte do 

Ministério da Educação para participar sentiam bastante dificuldade em colaborar…” 

[Form.3]). 
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No que se refere às dificuldades resultantes da falta de meios, as 

formadoras relatam diversas situações em que os professores manifestam 

“problemas de ordem logística” para trabalharem na escola, ou seja, para 

poderem fazer o trabalho de análise de software pedido (“nomeadamente a falta de 

computadores disponíveis para realizarem a análise de software educativo solicitada.” 

[Form.3]; “os computadores são escassos e muitas vezes encontram-se com problemas 

de ordem técnica.” [Form.2]; “é por vezes difícil encontrar um computador em que 

possamos aceder à Internet.” [Form.3]). 

As dificuldades directamente relacionadas com a concretização das 

tarefas, têm a ver com o preenchimento da ficha de síntese [Form. 1 e 3], com a 

leitura dos documentos de apoio disponibilizados (“uma professora disse que se 

sentiu perdida com excesso de informação téorica contida nos documentos que lhe foram 

fornecidos.” [Form.3]) e com a compreensão dos conceitos relacionados com a 

natureza multimédia dos produtos analisados (“Mais uma vez constatei que este 

grupo está pouco familiarizado com o tipo de linguagem utilizado para descrever 

produtos multimédia.” [Form.1]; (“ao preencherem a ficha vêem-se confrontados com 

problemas de interpretação e domínio da linguagem relacionada com os vários 

conceitos…” [Form.3]; “Foram levantadas dúvidas sobre conceitos referentes à análise 

de software, como interactividade, conteúdo, interface, usabilidade…” [Form.2]).  

Dois dos formadores referem ainda as dificuldades manifestadas pelos 

professores em fazer planificações que incluam a utilização de software 

educativo (“os professores manifestaram, então, alguns constrangimentos sobre 

planear situações educativas recorrendo ao uso de software educativo.” [Form.2]), 

apesar da vontade de utilizar esse tipo de recursos (“Penso que alguns professores 

têm vontade de integrar a utilização da Internet, embora manifestem o receio de passar à 

prática.” [Form.2]). Um dos formadores refere mesmo a vontade manifestada 

pelos professores que acompanhou em “verem as suas dúvidas esclarecidas, numa 

das sessões, através de actividades concretas de exploração de um produto multimédia.” 
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[Form.3], enquanto refere a necessidade manifestada por outros professores “de 

aprenderem a construir o seu próprio software.” [Form.3]. 

Em síntese, os dados que analisámos, parecem sugerir que globalmente os 

professores reconheceram a eficácia destas sessões de trabalho, apesar da 

dificuldade relatada por alguns formadores em manterem os mesmos níveis de 

motivação e a dinâmica de trabalho ao longo de todo o processo. Do ponto de 

vista da concretização da actividade de avaliação de software educativo, 

diríamos que as sessões de trabalho decorreram como previsto, tendo as 

dúvidas e dificuldades colocadas pelos professores cumprido a sua função de 

proporcionar a estratégia de regulação em que assentavam as sessões de 

acompanhamento. No ponto seguinte, com base no balanço global feito pelos 

professores sobre a formação, teremos oportunidade de verificar em que 

medida esta síntese corresponde à sua representação no final do processo. 

7.3.2. AVALIAÇÃO GLOBAL DA FORMAÇÃO PELOS PROFESSORES 

7.3.2.1. BALANÇO DA SATISFAÇÃO (BLOCO 1 DO QUESTIONÁRIO) 

De forma a obter a opinião dos professores sobre a formação, realizaram-

se dois momentos formais de avaliação, um a meio e outro no final do processo. 

Se o primeiro teve essencialmente uma função reguladora, esperava-se extrair 

do segundo elementos que permitissem caracterizar a opinião global dos 

professores em termos de resultados de aprendizagem (satisfação), mas 

também e sobretudo sobre as características do processo em que estiveram 

envolvidos e que aqui acabámos de apresentar.  

Assim, de acordo com as suas respostas ao questionário de avaliação 

passado no final do processo e no que se refere à satisfação com a formação 

(Ver resultados do Bloco 1 nos Quadros 7.13 a 7.18), pode concluir-se que os 

professores manifestam uma opinião bastante favorável quer ao nível de 

aquisição de conhecimentos de análise de software (53% de respostas favoráveis) 
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7.3.2.2. BALANÇO SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO (BLOCO 2) 

Na segunda parte do questionário, em que se pretendia perceber o modo 

como os professores tinham encarado o processo de formação em que tinham 

estado inseridos, as respostas dos professores às questões abertas mostram 

alguma adesão ao modelo de trabalho, sobretudo baseada na eficácia que para 

eles terão representado as aquisições feitas, muito embora não fosse muito 

evidente a distinção entre as diversas modalidades de trabalho vivenciadas. 

7.3.2.2.1. ASPECTOS DO PROCESSO SALIENTADOS PELOS PROFESSORES 

Em resposta à primeira pergunta, os professores destacam sobretudo as 

aquisições que fizeram em termos de conhecimentos e de competências de 

análise de software educativo (sistematização de conhecimentos sobre avaliação de 

software multimédia educativo; momento de síntese, de partilha de conhecimento e de 

transmissão de conhecimentos cientificamente e tecnicamente mais aprofundados; as 

acções … permitiram que me apropriasse de conhecimentos de que antes não dispunha; 

trabalhar na prática aspectos relativos à avaliação do software; aprendizagem da 

linguagem técnica, por mim desconhecida até então).  

Referem, em segundo lugar, uma maior confiança na avaliação desse tipo 

de produtos (Estas acções fizeram-me parecer fácil e acessível uma matéria pela qual 

sempre senti alguma relutância) segundo alguns dos professores devido ao 

suporte que tiveram (apoio assíduo de elementos da equipa de formadores; o 

acompanhamento que nos foi dado na escola nos momentos em que as tarefas tinham de 

se desenrolar) e ao maior conhecimento sobre a diversidade de produtos 

(sensibilização à diversidade e qualidade do software existente no mercado) e 

capacidade de análise crítica desse tipo de produtos (desenvolvimento de uma 

postura crítica face ao software multimédia educativo).  

Em terceiro lugar, salientam a importância que teve em si mesma a 

actividade concreta em que foram colocados de elaboração de informação 
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detalhada sobre alguns dos produtos disponíveis no mercado (proporcionou bons 

momentos de reflexão … sobre a avaliação de software educativo; permitiu clarificar 

pontos controversos das fichas de análise; chamou-nos a atenção para a qualidade do 

software). A reflexão sobre a sua prática profissional (aprofundamento da reflexão 

sobre a utilização das TIC no processo de ensino-aprendizagem; a partilha de 

experiências e perplexidades na área das TIC …; a possibilidade de trocar informações 

com outros colegas; Procurar que estes (formandos) fossem… confrontados com a sua 

realidade e transmitissem os seus conhecimentos/vivências…) e a possibilidade de 

perspectivar novas estratégias de trabalho com s alunos (o trabalho em equipa ao 

nível de escola; a interligação entre a teoria e a prática educativa no âmbito das TIC), 

foram também aspectos que alguns professores viriam a salientar. 

A análise das respostas abertas revela que os professores valorizaram 

ainda outros aspectos dos quais se salientam: i) A auto-formação (As 

potencialidades de autoformação e de construção da aprendizagem a partir do modelo 

teórico implementado); ii) A ligação entre a Universidade e as Escolas (o contacto 

entre as várias escolas e a Universidade permitem uma troca de experiências muito 

positiva; permitiu o contacto com quem “pensa” estas “coisas” novas); iii) A 

autonomia dos formandos (permitir uma certa autonomia dos formandos; dar 

bastante autonomia aos formandos…); iv) A autonomia das escolas (a autonomia que 

foi dada à escola na gestão da sua formação; relativa autonomia por parte das escolas no 

desenvolvimento do projecto e no seu processo de formação); e, por último, v) A 

flexibilidade de processos (a existência de uma flexibilidade em relação ao 

acompanhamento dos formandos; possibilitou a articulação de ritmos de 

trabalho/horários incompatíveis), que não sendo aspectos referidos 

maioritariamente pelos professores que haviam participado nas actividades, 

não deixam de mostrar o reconhecimento, por parte de alguns, de alguns dos 

valores nucleares presentes no desenho da formação. 

Em síntese, no que se refere às representações dos professores sobre o 

processo de formação vivenciado, as respostas às questões abertas parecem 
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corroborar a opinião manifestada sobre os resultados no Bloco 1 do 

questionário, mas também a valorização de outros aspectos tais como a 

autonomia dada aos formandos em termos de tomada de decisão e de gestão do 

processo de formação, a componente de auto-formação e, por último, a 

flexibilidade de ritmos de trabalho e de acompanhamento aos formandos.  

7.3.2.2.2. REFERÊNCIAS ÀS COMPONENTES DO PROCESSO (EFICÁCIA) 

Apenas 12 professores se manifestaram explicitamente, na segunda 

pergunta aberta do Bloco 2 (Questão 8) distribuindo-se da seguinte forma as 

referências feitas às diferentes modalidades de formação: Sessões presenciais: 5 

referências; Comunicação on-line: 4 referências; Sessões de acompanhamento: 3 

referências; Trabalho autónomo: 2 referências. Apesar de um baixo valor total 

de referências, as respostas a esta questão aberta mostram no entanto uma 

aparente preferência pelas sessões presenciais de formação. 

7.3.2.2.3. SUGESTÕES PARA A ORGANIZAÇÃO FUTURA DA FORMAÇÃO 

Não sendo também muito férteis na produção de sugestões sobre o 

desenvolvimento futuro deste tipo de actividades, os professores acabam por 

dar uma perspectiva que de alguma maneira corrobora e alarga o quadro 

fornecido pelas questões anteriores. Sugerem, entre outros aspectos: 

− Mais formação em TIC com componente teórico-prática e ajustamento 

aos conhecimentos de cada formando;  

− Apoio na implementação das TIC na prática pedagógica (planeamento de 

práticas e novas estratégias de trabalho);  

− Mais trabalho de grupo por parte dos professores nas escolas com apoio 

de um coordenador; 

− Maior partilha de experiências e conhecimentos;  

− Construção de materiais de apoio ao ensino e à aprendizagem; 
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− Partilha entre os diferentes países envolvidos no projecto com base na 

troca de boas práticas no uso das TIC. 

Em síntese, pode dizer-se que é globalmente favorável a opinião dos 

professores, no final do processo formativo, sobre a formação em que 

participaram, não apenas em termos de aquisições (mais conhecimentos, 

competências e confiança na avaliação de software educativo), mas também no 

que se refere à valorização que fazem do modo como as actividades de 

formação foram organizadas, destacando aí sobretudo a autonomia e 

flexibilidade na execução das tarefas solicitadas.  

7.3.3. BALANÇO DAS SEGUNDAS PRODUÇÕES DOS PROFESSORES 

Tal como tivemos oportunidade de referir, a avaliação das sínteses do 

potencial pedagógico elaboradas pelos professores seria um indicador do seu 

desempenho e mais um elemento que tomaríamos na apreciação global do 

modelo de trabalho ensaiado. Muito embora não tivesse sido prevista uma 

estratégia específica para a comparação das sínteses feitas pelos professores 

durante o processo de formação com as primeiras produções por si realizadas, é 

possível fazer um balanço da qualidade daquelas sínteses e estabelecer, depois, 

o confronto com o balanço que havíamos chegado na 1ª Fase. 

De forma a podermos fazer o balanço global das sínteses elaboradas pelos 

professores, num total de 14, uma vez que apenas considerámos as que haviam 

sido realizadas individualmente (como tivemos oportunidade de justificar no 

capítulo anterior), apresentamos de seguida, no Quadro 7.19 (BALANÇO DAS 

SEGUNDAS PRODUÇÕES DOS PROFESSORES), a avaliação feita pelos juízes a cada 

uma dessas produções, quer em termos qualitativos, quer fazendo referência à 

pontuação atribuída em cada uma das três dimensões consideradas, 

(amplitude, discriminação e profundidade). 
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QUADRO 7.19 BALANÇO DAS SEGUNDAS PRODUÇÕES DOS PROFESSORES 

Prof.22 (Descobrir a Terra)      Pontuação: 4,67 

Amplitude 
A análise efectuada denota franca amplitude, na medida em que são contempladas as 
várias dimensões sugeridas (pedagógica, estética, conteúdo, técnica e psicológica). A 
dimensão psicológica é a que denota menor atenção, sendo valorizados 
principalmente os aspectos pedagógicos e estéticos da aplicação. 

5 

Discriminção 
É uma análise rica nos elementos mobilizados e em sintonia com a fundamentação 
teórica (por exemplo sobre o modelo pedagógico subjacente e estratégias). A análise 
demonstra ainda um conhecimento devidamente estruturado no que diz respeito ao 
conteúdo descrito e ao vocabulário utilizado. 

5 

Profundidade 
A análise parece ter sido feita de forma rigorosa. Demonstra bastante pormenor na 
descrição, fazendo uma apreciação minuciosa e rigorosa de todos os itens 
contemplados na ficha. É visível, no entanto, alguma tendência para aprofundar mais 
fortemente a dimensão pedagógica. 

4 

Prof.2 (Microsoft Bookshelf)      Pontuação: 2,67 

Amplitude 
Nesta análise são invocadas quatro das cinco dimensões consideradas, faltando apenas 
os aspectos referentes à dimensão psicológica. Contudo, à excepção da dimensão 
pedagógica a atenção dirigida a cada uma delas é bastante limitada. 

4 

Discriminação 
A análise denota a mobilização de poucos elementos. As frases usadas são muito 
redutoras, o que não deixa espaço para inclusão de elementos ou critérios de análise. 
Ainda assim, é visível uma breve referência a alguns elementos relativos às estratégias 
de aprendizagem 

2 

Profundidade 
É visível a falta de domínio dos conceitos utilizados e falta de profundidade no 
discurso utilizado. Relativamente às várias dimensões referidas a análise é bastante 
superficial, ficando muito aquém do detalhe esperado.  

2 

Prof.14 (Descobrir a Célula)      Pontuação: 2,00 

Amplitude 
São contemplados na análise os aspectos pedagógicos, estéticos, técnicos e os relativos 
ao conteúdo. Apenas a dimensão psicológica não está presente. Trata-se de uma 
abordagem equilibrada entre as várias dimensões consideradas.  

4 

Discriminação 
Não é visível a mobilização de elementos de análise em função de qualquer 
fundamentação teórica. Por vezes, limita-se a responder aos itens com frases de tipo 
afirmativo ou negativo (sim e não). 

0 

Profundidade 
É bastante evidente a falta de profundidade da análise, verificando-se respostas 
extremamente directas e concisas. Apesar do equilíbrio entre as várias dimensões 
consideradas, o nível de detalhe e aprofundamento da informação é francamente 
insuficiente. 

2 
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Prof.11 (A Terra e o Sistema Solar)     Pontuação: 2,67 

Amplitude 
Apenas são consideradas na análise três das cinco dimensões, as referentes aos 
aspectos pedagógicos, estéticos e aspectos relacionados com o conteúdo, verificando-se 
uma atenção privilegiada relativamente às duas primeiras. Não são feitas referências a 
critérios da dimensão psicológica e dimensão técnica. 

3 

Discriminação 
São poucos os elementos mobilizados em cada uma das dimensões consideradas, 
denotando alguma falta de domínio dos critérios de análise e avaliação. 

2 

Profundidade 
A análise inclui respostas situadas em dois extremos. Algumas revelando elevado grau 
de reflexão e pertinência (nomeadamente as referentes aos aspectos estéticos). Outras, 
a maioria, tratando-se de respostas bastante redutoras e com informação muito pouco 
detalhada (aspectos pedagógicos e de conteúdo). 

3 

Prof.12 (Dicionário Universal da Arte Moderna)    Pontuação: 2,33 

Amplitude 
A análise realizada considera quatro das cinco dimensões, ignorando apenas os 
aspectos referentes à dimensão psicológica. A dimensão relativa ao conteúdo e a 
dimensão estética são as que denotam maior atenção na análise. 

4 

Discriminação 
É evidente a pouca discriminação de elementos de análise, limitando-se a fazer uma 
pequena síntese dos aspectos que considera pertinentes. 

1 

Profundidade 
As respostas são muito curtas e superficiais. A análise é feita de forma directa e sem 
grandes articulação entre os elementos mobilizados. 

2 

Prof.6 (Enciclopédia da Ciência-Aventura Visual)   Pontuação: 3,33 

Amplitude 
Verifica-se a referência a quatro das cinco dimensões de avaliação de software 
educativo (pedagógica, técnica, estética e de conteúdo), parecendo existir entre elas 
uma relação de equilíbrio no que diz respeito à atenção que lhes foi dedicada na 
análise. 

4 

Discriminação 
São relativamente poucos os critérios mobilizados, denotando pouca diversidade e 
riqueza da análise, especialmente nas dimensões tratadas mais superficialmente. 

3 

Profundidade 
A maior parte dos critérios de análise são apreciados de forma suficientemente 
profunda, recorrendo a informação detalhada. Existe, no entanto, um conjunto de 
questões que denotam uma abordagem mais superficial. 

3 
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Prof.15 (Dicionário Universal da Arte Moderna)   Pontuação: 4,33 

Amplitude 
A análise faz referência às cinco dimensões consideradas, sendo, no entanto, maior a 
atenção dedicada às questões pedagógicas, ao conteúdo e à dimensão estética. 

5 

Discriminação 
Denota diversidade de elementos de análise, sendo de destacar as referências aos tipos 
e estratégias de aprendizagem incluídas na aplicação. A análise demonstra, aliás, 
domínio da linguagem e dos conceitos utilizados. 

4 

Profundidade 
As várias dimensões são analisadas de forma detalhada. É visível profundidade nas 
informações dadas, na medida em que das respostas transparece uma reflexão 
minuciosa acerca de alguns aspectos do software.  

4 

Prof.13 (Diciopédia 2000)      Pontuação: 5,00 

Amplitude 
É bastante evidente a amplitude da análise, distribuindo-se de forma clara pelas cinco 
dimensões. É ainda de destacar o facto de a análise denotar bastante equilíbrio entre as 
cinco dimensões, não se evidenciando nenhuma delas. 

5 

Discriminação 
A análise denota um elevado nível de discriminação, sendo que as informações 
fornecidas tornam saliente uma diversidade considerável e adequada de elementos de 
análise, bem visível, por exemplo, ao nível das estratégias de aprendizagem e modelos 
pedagógicos da aplicação. 

5 

Profundidade 
O detalhe e a profundidade da análise são evidentes, denotando uma grande 
segurança das informações prestadas, da mesma forma que reflecte bastante rigor na 
linguagem utilizada. 

5 

Prof.9 (Diciopédia 99)      Pontuação: 3,00 

Amplitude 
São consideradas na análise apenas três das cinco dimensões: a dimensão pedagógica, 
a dimensão estética e a dimensão relativa ao conteúdo. O conteúdo da aplicação e os 
elementos referentes às possibilidades do ponto de vista pedagógico são os aspectos 
tratados com maior atenção. 

3 

Discriminação 
A análise denota domínio da informação sobre os critérios de análise, discriminando 
suficientemente alguns elementos, nomeadamente os que se relacionam com as 
estratégias de aprendizagem. 

3 

Profundidade 
A análise demonstra uma profundidade aceitável e algum esforço de articulação entre 
os diferentes tipos de critérios, sendo visível algum detalhe e suficiente segurança na 
linguagem utilizada. 

3 
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Prof.24 (O Corpo Humano)      Pontuação: 3,33 

Amplitude 
A análise revela elementos referentes a quatro das cinco dimensões, omitindo apenas 
elementos referentes à dimensão psicológica. O conteúdo da aplicação e os aspectos 
pedagógicos são os que merecem maior atenção. 

4 

Discriminação 
Revela alguma descriminação, nomeadamente de elementos relacionados com a 
dimensão pedagógica de análise de software educativo e demonstra um domínio 
suficiente dos critérios de análise.  

3 

Profundidade 
É satisfatório o detalhe da análise, sendo visível também alguma articulação entre os 
critérios pedagógicos e os relativos ao conteúdo. A linguagem utilizada é adequada e 
denota o domínio dos conceitos. 

3 

Prof.28 (Como funcionam as coisas)     Pontuação: 2,67 

Amplitude 
São apenas consideradas na análise três das cinco dimensões, não havendo qualquer 
informação sobre as questões psicológicas e os aspectos técnicos da aplicação. A 
dimensão relativa ao conteúdo é a que mais elementos mobiliza. 

3 

Discriminação 
Revela alguma capacidade de discriminação de elementos de análise, embora isso 
aconteça nomeadamente ao nível da dimensão a que maior atenção foi dedicada, ou 
seja, a dimensão relativa aos conteúdos. Os aspectos pedagógicos denotam também 
alguma variedade de elementos na análise. 

3 

Profundidade 
A análise é superficial, não revelando grande detalhe, exceptuando o caso dos 
elementos referentes à dimensão pedagógica, em que é visível alguma articulação 
entre os critérios utilizados. 

2 

Prof.4 (Descobrir a Célula)      Pontuação: 3,67 

Amplitude 
São visíveis na análise elementos de quatro das cinco dimensões de avaliação de 
software educativo (pedagógica, técnica, estética e de conteúdo). Apenas os aspectos 
psicológicos não estão claramente presentes.  

4 

Discriminação 
A análise denota grande riqueza de elementos, distribuindo-se de forma equilibrada 
pelas quatro dimensões consideradas. 

4 

Profundidade 
Denota algum detalhe e articulação entre os critérios referentes às diferentes 
dimensões mobilizadas na análise. 

3 
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Prof.5 (101 Jogos educativos)     Pontuação: 3,00 

Amplitude 
Observa-se a utilização de critérios de quatro das cinco dimensões de avaliação 
(pedagógica, técnica, psicológica e de conteúdo), embora nem todas mereçam a mesma 
atenção. 

4 

Discriminação 
A análise denota alguma diversidade de critérios, sendo isso mais claro no que se 
refere à dimensão pedagógica. 

3 

Profundidade 
Não é grande o detalhe da análise, ficando-se muitas vezes por observações de 
natureza descritiva apenas. 

2 

Prof.16 (Vida e Obra de Fernando Pessoa)    Pontuação: 3,67 

Amplitude 
Apenas são fornecidos elementos de três das cinco dimensões, com especial incidência 
na dimensão pedagógica. A dimensão técnica e a dimensão estética não merecem 
qualquer referência avaliativa. 

3 

Discriminação 
A análise revela uma diversidade de elementos e critérios, destacando-se os aspectos 
pedagógicos e os aspectos referentes ao conteúdo da aplicação. É visível o domínio da 
linguagem utilizada. 

4 

Profundidade 
Denota profundidade e articulação entre os elementos considerados, nomeadamente 
no que se refere ao conteúdo, em que é maior o grau de detalhe dos elementos. 

4 

 

A síntese das pontuações atribuídas permite concluir, tal como se pode 

observar no Quadro 7.20 (RESULTADOS GLOBAIS DA AVALIAÇÃO), que a média 

geral obtida (3,45) se situa bastante acima do valor médio (2,50), muito embora 

longe do valor máximo (5,00) apenas alcançado por um dos professores. Apesar 

de satisfatoriamente elevado, o grau de desempenho final mostra oscilações 

entre os professores que variam entre 2,33 (Prof. 5) e 5,00 (Prof. 13). Apenas um 

professor não atingiu o valor médio (Prof.5). 

A análise dos resultados globais mostra que a média da “amplitude” (3,93) 

é a maior de entre os três critérios, uma vez que os restantes obtêm apenas 3,00. 

No que se refere ao critério ”amplitude”, observa-se que apenas três das nove 

sínteses elaboradas pelos professores contemplam de forma clara as cinco 

dimensões consideradas. Por outro lado, apenas dois professores obtêm a 
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pontuação máxima no caso do critério “discriminação”e um apenas no caso do 

critério “profundidade”. 

QUADRO 7.20 RESULTADOS GLOBAIS DA AVALIAÇÃO 

 

 

Com base na observação das descrições qualitativas feitas pelos juízes, é 

possível, por outro lado, chegar a algumas conclusões sobre o desempenho dos 

professores, como as que a seguir sintetizamos. 

É visível a predominância dos aspectos pedagógicos nas análises, embora 

também seja notória uma grande valorização da parte estética. Apesar dos 

valores mais elevados da “amplitude”, é um critério que não é acompanhado, 

do ponto de vista da riqueza e diversidade de elementos mobilizados para a 

análise (“discriminação”) e do grau de detalhe respectivo (“profundidade”).De 

facto, é saliente a pouca discriminação de elementos de análise mobilizados 

pelos professores em função da fundamentação teórica recebida, sendo que os 

que o conseguem fazer mostram maior domínio pelos aspectos da dimensão 

pedagógica. Também se verifica alguma dificuldade de aprofundamento e 

detalhe em todas as dimensões à excepção da que se refere aos aspectos 

PROFESSOR 

 

média Amplitude Discriminação Profundidade 

Prof. 22 5 5 4 4,67 

Prof. 2 4 2 2 2,67 

Prof. 14 4 0 2 2.00 

Prof. 11 3 2 3 2,67 

Prof. 12 4 1 2 2,33 

Prof. 6 4 3 3 3,33 

Prof. 15 5 4 4 4,33 

Prof. 13 5 5 5 5,00 

Prof. 9 3 3 3 3,00 

Prof. 24 4 3 3 3,33 

Prof. 28 3 3 2 2,67 

Prof. 4 4 4 3 3,67 

Prof. 5 4 3 2 3,00 

Prof. 16 3 4 4 3,67 

média 3,93 3,00 3,00 3,45 
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pedagógicos. Ou seja, de uma forma geral as análises denotam maior à vontade 

no que se refere à análise e avaliação dos produtos do ponto de vista 

pedagógico. Por outro lado, e ao contrário do que se poderia esperar, não 

parece existir uma relação directa entre as três dimensões, apesar de se observar 

que quando existem níveis elevados no que diz respeito à profundidade da 

análise e à discriminação de elementos, a amplitude da análise também atinge 

níveis mais elevados. 

7.3.4. SÍNTESE PARCIAL DA 2ª FASE 

Apesar do constrangimento resultante de não podermos contar com a 

presença de todos os professores em simultâneo em cada uma das sessões 

presenciais, pela necessidade de não causar perturbação nas respectivas escolas, 

que a deslocação de vários professores ao mesmo tempo originaria, esta fase 

correspondeu globalmente ao que esperávamos. Em primeiro lugar, pela 

oportunidade que tivemos de organizar e concretizar, com sucesso, um 

programa de formação estruturado com base no conjunto de pressupostos que 

pretendíamos testar mas, sobretudo, pela riqueza de elementos trazidos para a 

reflexão. Em segundo lugar, porque também é globalmente positiva a 

apreciação dos professores durante o processo e, de forma mais clara, quando 

lhes pedimos para fazerem, no final, o balanço da formação no seu todo. Por 

último, porque são positivos também, embora menos do que poderíamos 

esperar, os resultados da segunda actividade de análise e avaliação de software 

por eles realizada. 

De facto, a concretização do programa de formação decorreu globalmente 

como havia sido delineado, quer do ponto de vista de organização, quer do 

ponto de vista da inclusão e operacionalização das diferentes modalidades de 

trabalho previstas. As sessões de formação presenciais, assumindo, em síntese, 

três funções complementares: a função de informação e conceptualização 

teórica, com o objectivo estratégico de introduzir os professores na 
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problemática da análise e avaliação de software educativo; a função de 

orientação da actividade de análise e avaliação de software multimédia a 

desenvolver no terreno por cada um dos professores; e, por último, a função de 

regulação de segundo nível (regulação de tipo II), em resposta às dúvidas e 

dificuldades não resolvidas nas sessões de acompanhamento. As sessões de 

trabalho autónomo, com a função de proporcionar a oportunidade de reflexão 

individual em torno dos produtos seleccionados e de identificação de dúvidas e 

dificuldades resultantes da actividade de análise e avaliação proposta. As 

sessões de acompanhamento, exercendo essencialmente uma função de 

assessoria e apoio à concretização da actividade proposta, mas também 

enquanto oportunidade de interacção entre os professores, partilha de 

experiências e, em última instância, enriquecimento mútuo. Através delas se 

concretizou, como previsto, a regulação de tipo I, na medida em que 

permitiram a resposta imediata a dificuldades e dúvidas resultantes do trabalho 

individual de análise e a identificação das questões que haveriam de ser 

tratadas nas sessões presenciais (regulação de tipo II). Por último, o apoio a 

distância, tendo a função complementar de permitir a resposta imediata a 

questões suscitadas pela actividade de análise e avaliação individual dos 

produtos. 

Por outro lado, tal como dissemos, porque é francamente favorável a 

avaliação que os professores fizeram do processo de formação. De facto, os 

elementos analisados sobre o decurso do processo, parecem sugerir o 

reconhecimento, por parte dos professores, nomeadamente no que se refere à 

eficácia das sessões de acompanhamento e à importância que, pelo menos para 

alguns, terá tido o facto de serem responsabilizados individualmente pela 

concretização da actividade de análise e avaliação de software educativo. É 

também isso que se pode concluir da avaliação feita pelos professores, no final, 

relativamente à satisfação com a formação no seu todo. Tal como tivemos 

oportunidade de apresentar, os professores manifestam uma opinião bastante 
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favorável da formação, principalmente porque se sentem mais confiantes para 

avaliar este tipo de produtos (93% de respostas favoráveis), porque consideram 

ter adquirido competências (75% de respostas favoráveis) e conhecimentos 

específicos de análise de software educativo (53% de respostas favoráveis). A 

maioria dos professores manifesta ainda uma opinião bastante favorável 

relativamente ao facto de ter sido possível elaborar informação detalhada sobre 

produtos concretos (82%), ter perspectivado novas estratégias de trabalho com 

os alunos (75%) e, finalmente, ter estimulado a reflexão sobre a sua prática 

profissional (72%). As questões abertas permitem concluir, por outro lado, 

sobre a adesão ao modelo de trabalho, baseada sobretudo no argumento da 

eficácia que terão representado as aquisições realizadas, ainda que não fosse 

muito evidente a distinção entre as diversas modalidades de trabalho 

vivenciadas. 

Por último, porque, são globalmente positivos os resultados da actividade 

de análise e avaliação de software educativo que lhes propusemos realizar 

(Actividade 2). A avaliação das produções dos professores mostra que 

atingiram uma performance acima da média, valorizando predominantemente 

os aspectos pedagógicos das aplicações, mas com a componente estética a ser 

também saliente. É visível, no entanto, alguma dificuldade de aprofundamento 

e detalhe nas diversas dimensões, à excepção, precisamente, da dimensão 

pedagógica. Relativamente à performance verificada na primeira actividade de 

análise (Actividade 1), são nítidos os progressos em cada um dos três critérios 

considerados (amplitude, discriminação e profundidade), muito embora isso 

seja mais claro ao nível da “amplitude” da análise (maior equilíbrio entre as 

dimensões e mais dimensões consideradas pelo conjunto dos professores), do 

que ao nível da riqueza e diversidade de elementos mobilizados 

(“discriminação”) e do grau de articulação entre elementos e respectivo detalhe 

(“profundidade”), em que talvez pudesse ser maior o domínio demonstrado. 
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7.4. ANÁLISE DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO (3ª FASE) 

O propósito central do estudo desenvolvido na 3ª fase era o de proceder à 

análise das representações dos professores, tentando determinar a influência 

que teve o processo formativo em que haviam participado, nas suas 

representações e práticas cerca de ano e meio depois.  

Depois de se proceder à codificação dos protocolos das diferentes 

entrevistas, efectuámos, num primeiro momento, a contagem das frequências 

de cada uma das categorias. Num segundo momento, procedemos à divisão e 

agrupamento de toda a informação contida nos protocolos por cada dimensão e 

categoria de dados. Foi com base no material assim organizado, que 

caminhámos no sentido de uma cada vez maior aproximação ao significado da 

informação recolhida, na procura das coincidências, regularidades ou 

especificidades entre o conjunto dos professores inquiridos.  

Partimos da análise da frequência das unidades de sentido e respectivas 

percentagens com o objectivo de identificar os aspectos mais salientes que nos 

permitissem, depois, o aprofundamento da análise, através da articulação dos 

dados das diferentes categorias e dimensões, em busca de significado.  

Para a análise do conjunto dos fragmentos de texto de cada categoria ou 

dimensão, utilizámos especificamente como metodologia: i) Elaboração de 

quadros, por categoria, com base na análise detalhada das unidades de sentido 

respectivas e em função dos indicadores considerados; ii) “Leitura" de cada 

código destacando os pontos fortes e pontos fracos referidos pelos 

entrevistados; iii) Redacção de sínteses parciais, por categoria, com base nos 

aspectos sobre os quais os professores entrevistados se manifestaram 

explicitamente.  
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São estas sínteses parciais que dão origem, depois, à necessária 

sistematização em função das grandes dimensões que constituíram os eixos da 

análise nesta 3ª Fase.  

Tal como previsto aquando da preparação das entrevistas e no sistema de 

análise qualitativa apresentado no capítulo anterior, essa análise far-se-ia com 

base no estudo das referências explícitas dos entrevistados relativamente a 3 

dimensões que aqui relembramos: a dimensão “Programa de Formação”, a 

dimensão “Os professores e as tecnologias” e a dimensão “Factores 

condicionantes do uso”. 

A primeira, relativa à representação dos professores sobre o programa de 

formação em que tinham estado envolvidos, com o propósito de perceber até 

que ponto tinham compreendido os pressupostos subjacentes ao modelo gizado 

(“Compreensão do modelo”), de que forma valoravam esse modelo de 

formação (“Valoração do modelo”), que mudanças e ganhos a nível pessoal 

(“Implicação”) e profissional (“Aplicação”) identificavam, e ainda que efeitos ao 

nível das suas escolas associavam também à sua participação e dos seus colegas 

na formação (“Efeitos na escola”).  

A segunda, relativa à caracterização das suas práticas pedagógicas, um 

ano e meio depois de concluído o processo de formação, tentando perceber o 

que tinha de facto mudado nomeadamente no que respeita ao uso de software 

educativo e de outras tecnologias. 

A terceira, correspondente ao aproveitamento que decidimos fazer do 

corpus recolhido através das entrevistas, tentando perceber o que, na 

perspectiva deste grupo de professores, favorece ou impede maiores índices de 

utilização dos computadores na escola em geral. 

Tendo como base os procedimentos que apresentámos no capítulo 

anterior, a análise de conteúdo das entrevistas permitiu identificar e codificar 
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um total de 3668 unidades de sentido. Essas unidades de sentido distribuem-se, 

conforme se mostra no Quadro 7.21 (QUADRO GERAL DE RESULTADOS), pelas três 

dimensões de análise consideradas da seguinte forma: 23,4% relativas ao 

“Programa de Formação” (860 unidades de sentido), 30,8% referentes à 

dimensão “Os professores e as tecnologias” (1128 unidades de sentido) e, por 

último, 45,8% sobre os “Factores condicionantes do uso” das TIC em contexto 

educativo (1680 unidades de sentido). 

 
QUADRO 7.21 QUADRO GERAL DE RESULTADOS 

 

fr. % 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

Compreensão do modelo 275 32,0 

Valoração do modelo 182 21,1  

Efeitos na escola 171 19,9  

Implicação (mudanças a nível pessoal) 151 17,6 

Aplicação (mudanças a nível profissional) 81 9,4 

Total parcial 860 100,0 23,4 

OS PROFESSORES E AS TECNOLOGIAS 

Uso 622 55,1 

Escola 177 15,7 

Visão 152 13,5 

Confiança 64 5,7 

Atitudes 43 3,8 

Competências 38 3,4 

Conhecimentos 32 2,8 

Total parcial 1128 100,0 30,8 

FACTORES  CONDICIONANTES DO USO 

Profissionais 1130 67,3 

Pessoais 550 32,7 

Total parcial 1680 100,0 45,8 

Total geral 3668 100,0 
 

Dentro da dimensão “Programa de Formação” o valor mais elevado, com 

cerca de um terço das referências (32,0%), situa-se ao nível da categoria 
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“Compreensão do modelo” de formação, logo seguida, com valores não muito 

distantes entre si, das categorias “Valoração do modelo”, “Efeitos na escola” e 

“Implicação” (mudanças a nível pessoal), com 21,1%, 19,9% e 17,6% 

respectivamente. Nesta mesma dimensão, a categoria menos referida é a que se 

refere às mudanças a nível profissional (“Aplicação”), com apenas 9,4% das 

unidades de sentido identificadas. 

Dentro da dimensão “Os professores e as tecnologias”, surge em primeiro 

lugar destacado, com 55,1% das unidades de sentido, a categoria em que os 

professores se referem ao “Uso” que fazem das tecnologias. Em segundo lugar 

surge um grupo constituído por duas categorias (“Escola” e “Visão”) com 

valores aproximados entre si, isto é, 15,7% e 13,5% respectivamente. Com 

valores bastante mais baixos e também próximos entre si (5,7%, 3,8%, 3,4% e 

2,8% respectivamente), surgem depois as categorias “Confiança”, “Atitudes”, 

“Competência” e “Conhecimentos”. 

Dentro da dimensão relativa aos “Factores condicionantes do uso” das 

TIC em contexto educativo, são os factores “Profissionais” que obtêm o valor 

mais elevado, com 67,3 das referências dos professores, contra apenas 32,7% 

dos factores “Pessoais”. 

De forma a aprofundar esta primeira incursão nos dados das entrevistas, 

começaremos por apresentar, nas páginas seguintes, o resultado da análise 

referente às representações dos professores sobre o modelo de trabalho e seus 

efeitos (dimensão “Programa de Formação”) e só depois a caracterização das 

suas práticas com recurso às tecnologias (dimensão “Os professores e as 

tecnologias”). 

Apresentaremos, por último, o resultado da análise sobre as 

representações dos professores entrevistados sobre os factores que facilitam ou 

inibem a adopção das tecnologias pelos professores em geral (dimensão 

“Factores condicionantes do uso”). 



386 

Procederemos ainda, no final de cada uma destas três dimensões, à 

elaboração de sínteses parciais que permitam a posterior discussão e 

interpretação dos resultados mais salientes. 

7.4.1. AS REPRESENTAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO 

7.4.1.1. COMPREENSÃO DO MODELO 

De uma maneira geral os professores entrevistados forneceram elementos 

mais ou menos explícitos sobre a proposta de formação em que estiveram 

envolvidos, sendo possível concluir, com base nessa informação que, no seu 

conjunto, identificam as principais componentes estruturantes do modelo de 

trabalho criado e, de certa maneira, a filosofia subjacente ao seu desenho15. 

De facto, em termos globais, alguns fazem referências explícitas à 

“abertura do modelo” (“não houve uma delimitação, nem ficámos circunscritos 

àquilo que nos era pedido” [Prof. 1]; “um modelo mais virado exactamente para os 

problemas que nos traz o dia-a-dia com os alunos” [Prof. 24]), destacando ainda a 

complementaridade entre a modalidade de formação, de carácter mais teórico, 

que decorreu na Universidade, e o trabalho prático que decorreu em cada uma 

das escolas (“Eu acho que foi muito importante o trabalho com esta gente daqui, mas 

sem essas acções lá na faculdade, provavelmente não teríamos feito dessa forma ou não 

saberíamos muito bem como desenvolver; as duas se complementam.” [Prof. 12])16. 

                                                 

15 Compreensão do modelo: Referências que revelam, de forma explícita, a compreensão 
dos pressupostos, estrutura e objectivos do modelo de formação. Os professores aperceberam-se 
dos contornos do modelo de formação em que estiveram envolvidos? Identificam as suas 
principais componentes? Como expressam as suas ideias sobre esse modelo? Fazem-no 
salientando o seu valor intrínseco ou por comparação com o modelo de formação tradicional? 
Que aspectos do modelo são destacados pelos professores? E que dificuldades de 
implementação são manifestadas? 

16 Um dos professores [Prof. 1] faz a associação do modelo de trabalho a uma das 
modalidades em que, do ponto de vista administrativo, é possível no nosso país organizar a 
formação, identificando-a como “oficina de formação” pelo facto de aí haver também um 
compromisso estabelecido entre fundamentação teórica e trabalho prático. 
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A identificação de uma componente individual, mais reflexiva, parece 

ganhar particular importância para alguns professores, uma vez que dela fazem 

depender as próprias aprendizagens que tiveram oportunidade de realizar 

(“Neste modelo chega-se mais à aprendizagem em termos de prática e faz-nos reflectir e 

trabalhar e, assim, aprender mais do que, se calhar, no sistema tradicional” [Prof. 6]). 

Embora o façam, na maior parte das vezes, por contraste com as características 

das modalidades de formação tradicionais em que existe um papel mais passivo 

por parte dos participantes (“Portanto, era mais na auto-formação e na investigação e 

na reflexão que cada um tinha que fazer, que resultava a tal aprendizagem, do que 

através de alguém que debita conhecimentos” [Prof. 7]), ou “enquanto que nas acções 

que nós fazemos, as nossas de professores, as coisas são explicadas e são eles [os 

formadores] que chegam lá e nos apresentam praticamente as conclusões, eu acho que 

este projecto funcionou ao contrário.” [Prof. 7]), é saliente a referência à relevância 

que a participação activa dos formandos assume no processo formativo que 

frequentaram (“sermos intervenientes no processo é muito mais activo, mais 

aliciante.” [Prof. 1]). 

A par da componente individual (referência à importância do trabalho 

autónomo), é saliente a identificação, pela quase totalidade dos professores, do 

modo de trabalho em grupo como uma das componentes mais significativas do 

modelo de formação. São feitas diversas referências concretas, nomeadamente 

ao nível da constituição de equipas de trabalho em cada escola, pelo que isso 

permitiu em termos de aferição dos resultados do trabalho individual de cada 

professor (“comparação dos resultados” [Prof. 6]), de reconhecimento, pelos pares, 

do respectivo esforço dedicado às tarefas solicitadas, mas também em termos de 

partilha de informação e pontos de vista entre colegas, de ajuda na superação 

de dificuldades, de abertura ao outro, etc. . 

Relacionadas com este aspecto estão também as referências feitas aos 

encontros, mais alargados, com os professores das outras escolas integradas no 

projecto, que estavam a fazer o mesmo tipo de trabalho, pelo que isso significou 
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em termos de aferição do que se estava a fazer (compreensão de que o âmbito 

de intervenção do projecto estava para além da equipa de professores de apenas 

uma escola), mas também em termos de valorização do trabalho feito em cada 

escola (“disseminação do que fazíamos na escola” [Prof. 6]). 

O trabalho de acompanhamento realizado pela coordenação do projecto 

mas, sobretudo, o papel das monitoras (formadoras) que se deslocavam 

periodicamente às escolas para apoiarem o trabalho dos professores, são 

também aspectos identificados pelos entrevistados como “parte importante do 

projecto” [Prof. 7], não apenas pelo facto de sentirem “não estar isolados na escola” 

[Prof. 15], de darem informação de retorno sobre o que em cada escola havia 

sido produzido (“Elas traziam sempre material e tentavam saber como é que estava a 

situação, se havia dúvidas ou não havia, quando havia dúvidas esclareciam e iam-nos 

dando ideias” [Prof. 11]), mas ainda pelo facto de “ajudarem a resolver“ as 

questões que não haviam sido superadas no seio do grupo.  

Referências de outra ordem e que, de alguma maneira, indiciam que os 

professores compreenderam a finalidade última da actividade que lhes foi 

sugerida (análise de software educativo), dizem respeito à “descoberta” do 

potencial pedagógico e didáctico desses mesmos produtos. Como 

explicitamente afirma um professor, “nós fomo-nos apercebendo da qualidade do 

material e o que podíamos fazer com ele.” [Prof. 23], sendo nítido também o 

reconhecimento, nesta área específica, como tínhamos verificado anteriormente, 

da importância do trabalho prático como estratégia privilegiada de 

aprendizagem de adultos (“É óbvio que, nas tecnologias, as pessoas têm de fazer para 

aprender e só aprendem fazendo.” [Prof. 1]).  

Identificar o propósito último da formação, em que a reflexão sobre 

materiais multimédia “não era a finalidade última do projecto” e em que os 
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professores se envolvem com alguma profundidade na reflexão17, valorizando a 

dimensão pedagógica dos materiais analisados, são elementos que reforçam a 

ideia acima referida de uma identificação clara dos principais eixos 

estruturantes do programa de formação. Para isso terá contribuído também a 

referência positiva que alguns professores fazem concretamente à possibilidade 

de aplicação prática do que estavam a fazer em contexto de sala de aula 

(“Parece-me que a utilização em contexto de sala de aulas foi determinante.” [Prof. 1]), 

com o que isso implica e significa, por exemplo, em termos de confronto 

(confirmação ou infirmação) das ideias dos professores com as dos seus alunos 

(“mesmo ao nível do ensino, tentámos integrar a maneira como fazíamos as coisas com 

aquilo que estávamos a reflectir na formação.” [Prof. 10]. 

De entre os requisitos que terão contribuído para uma apreciação positiva 

do programa de formação18, um grande grupo de professores faz referência 

explícita à importância de estes projectos “articularem com a Universidade”, 

valorizando a componente científica e de reflexão teórica e reiterando a 

importância de todos os elementos do projecto se encontrarem ciclicamente nos 

momentos formais de formação e em outros momentos específicos, como foi o 

caso da participação em colóquio internacional sobre a temática das tecnologias 

em contexto educativo19. No caso concreto deste programa de formação, é 

visível também a identificação (e valorização) de um aspecto do modelo de 

                                                 

17 Esta ideia de profundidade da reflexão está transparente nesta passagem da entrevista 
de um professor: “Nunca reflectimos numa questão concreta como esta: avaliar CDs. Ainda que 
pudéssemos dizer ‘este é melhor do que aquele’ mas nunca com esta profundidade em termos de reflectir 
sobre a razão de ser e o que está por detrás da construção de um CD-Rom. […] essa mensagem chegou 
muito bem a toda a gente: é que não podemos olhar para os materiais pedagógicos apenas como 
utilizadores, temos que tentar ver o outro lado. Tentar ver o guião, procurar a estrutura, ver com outra 
perspectiva aquele instrumento que ali temos: como é que ele foi concebido, qual é o objectivo, qual é o 
público-alvo, adequa-se ou não.”[Prof. 26]. 

18 Abordaremos este aspecto em particular no ponto seguinte, embora seja possível desde 
já, tecer algumas considerações valorativas aqui com base no conjunto de vantagens que os 
professores associaram ao modelo de formação em que tiveram oportunidade de participar. 

19 Colóquio da secção portuguesa da AFIRSE que teve lugar em Lisboa, em 2000. 
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formação que para alguns professores foi muito importante: a valorização da 

perspectiva dos próprios professores sobre o que avaliar em materiais 

multimédia (“como é que nós vemos os CDs”, “a que coisas dávamos importância”), 

em vez de, como na maior parte das vezes acontece, a formação se limitar a dar 

informação sobre o conteúdo e modos de utilização de grelhas de avaliação 

construídas por especialistas20. 

Para além da flexibilidade na gestão do tempo para realização das 

actividades solicitadas pela coordenação, a referência à existência de créditos 

horários21 para os professores poderem trabalhar no projecto foi outro aspecto 

destacado pelos professores. Dois aspectos que segundo alguns dos 

entrevistados acabaram, na prática, por ser determinantes, já que permitiram 

que os professores pudessem dispor de tempo específico para a realização das 

actividades e pudessem fazê-lo ajustando-o às suas disponibilidades.  

As questões referentes à disponibilidade de tempo e à flexibilidade na sua 

gestão são, no entanto vistos também como dificuldades ou limitações (“horários 

diferentes”, por exemplo). Limitações associadas mais às condições que 

normalmente se têm nas escolas para se desenvolver um determinado tipo de 

trabalho que vá além do trabalho em sala de aula, e que os professores referem 

como argumento para que, na prática, tenha constituído um desafio 

conseguirem executar o trabalho de análise e avaliação de produtos 

multimédia. 

7.4.1.2. VALORAÇÃO DO MODELO 
                                                 

20 Um aspecto positivo referido por muitos entrevistados refere-se “à troca de saberes nos 
dois sentidos”, isto é, entre Escola e Universidade (“a relação que têm com uma entidade que é exterior 
e que está a outro nível e que tem uma visão diferente da nossa e com a qual nós podemos aprender 
algumas coisas, mas também pode ter a contrapartida de aprender algumas coisas connosco que estamos 
no terreno.” [Prof. 19]). 

21 De referir que, por iniciativa da coordenação do projecto em Portugal, foi proposto e 
aprovado pelos serviços regionais de educação a atribuição de um determinado tempo semanal 
a cada um dos professores do projecto. 
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A maior parte dos professores entrevistados faz referências valorativas22 

explícitas ao programa de formação em que participou, sendo o número de 

referências positivas largamente superior ao de referências negativas, o que 

corrobora, aliás, o balanço que fizemos no ponto anterior. 

Embora as apreciações revelem, por vezes, alguma dificuldade dos 

professores em distinguirem o programa de formação propriamente dito do 

projecto em que ele decorreu, pode dizer-se que o conjunto de referências 

valorativas incide, de forma clara, em aspectos directamente associados ao 

programa de formação em que estiveram envolvidos durante o segundo ano do 

projecto. Fazem-no através de apreciações globais, mas também referindo 

efeitos específicos concretos originados pela participação na formação, ou em 

termos referências específicas à configuração do próprio modelo de formação 

(estratégia de formação) e suas componentes. 

Cerca de um terço das apreciações globais do plano de formação, na sua 

maioria positivas, referem-se entre outros aspectos, à “utilidade das aquisições” 

[Prof. 30] que puderam fazer, à “importância em ter podido participar” [Prof. 8], à 

“adequação do modelo de formação” [Prof. 15] e ao “modo” como trabalharam. A 

referência ao modo de trabalho é particularmente visível numa das entrevistas: 

“Era eles [professores em formação] fazerem… acho que era eles serem levados a 

experimentar e a fazer e acho que, de facto, pessoas que estavam muito de pé atrás, 

depois revelaram um grau elevado de entusiasmo.” [Prof. 18]. 

Algumas referências menos positivas em termos de avaliação global do 

programa de formação estão relacionadas com uma certa insatisfação 

relativamente ao processo no seu todo [Profs. 8, 11, 30] (“ficou alguma sensação 

                                                 

22  Valoração do modelo: Referências valorativas, explícitas, sobre o programa de 
formação propriamente dito. Que valor atribuem os professores ao modelo de formação em que 
participaram? Que juízos de valor fazem em concreto sobre cada uma das componentes do 
modelo? Que aspectos do modelo são mais referidos pela positiva? E que aspectos são 
criticados? 
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que foi, no entanto, de alguma maneira insuficiente.” [Prof. 1]), que alguns justificam 

com “expectativas iniciais elevadas” [Prof. 1], por limitações resultantes das 

“condições de trabalho”, ou mesmo por incapacidade do próprio grupo de 

professores e do apoio dado pela equipa de formação. Como um dos 

professores sintetiza, “Não sei se por culpa nossa ou talvez das nossas cargas 

horárias, ou também porque não nos era solicitado mais.” [Prof. 8]. 

No que se refere a efeitos concretos resultantes da participação na 

formação, os professores salientam, entre outros aspectos: 

− A maior competência na avaliação de software educativo [Profs. 10,11,13, 

16, 24]; 

− A satisfação pessoal pela participação na formação (“experiência 

gratificante”) [Prof.16]; 

− A mudança de atitude motivada pelas aprendizagens efectuadas 

[Prof.16]; 

− A maior exigência que isso implicou do ponto de vista pessoal (“ser 

obrigada a reflectir individualmente” [Prof. 10]). 

− A importância para a própria escola, resultante do facto de ter 

professores envolvidos na formação [Prof.6]; 

No que se refere a cada uma das componentes da formação e em termos 

de valoração propriamente dita, é claro o destaque que os professores fazem do 

trabalho realizado em grupo e o acompanhamento que nas sessões de 

acompanhamento lhes foi proporcionado. As sessões de formação presenciais 

surgem logo a seguir e só depois a componente de trabalho individual e o apoio 

a distância. 

A supervisão e acompanhamento do trabalho dos professores são 

valorizados sobretudo pela importância que assumiu em termos de ajuda 

efectiva ao desenvolvimento da actividade solicitada de avaliação individual de 

um software educativo [Profs. 4, 8, 11, 16]. Uma ajuda em que alguns professores 
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destacam aspectos específicos, como é o caso de ela acontecer “de forma 

sistemática e com regularidade” [Prof. 11], com grande disponibilidade por parte 

das colegas e pela “articulação com o que os outros grupos estavam a fazer” [Prof. 10] 

e pela estratégia de trabalho em si mesma (“sentia-se muito que elas estavam 

completamente disponíveis e não nos queriam pressionar nem empurrar. Aquele papel 

foi muito agradável no sentido de, se houvesse alguma dúvida, elas tiravam.”[Prof. 

14]). Um dos professores refere que não era tanto pela ajuda propriamente dita, 

mas pelo que a presença da equipa de acompanhamento significava em termos 

de aumento da preocupação pessoal relativamente ao trabalho individual 

solicitado (“sentíamo-nos mais responsáveis porque tínhamos alguém que vinha ver o 

que é que estávamos a fazer.”, ou “quando uma pessoa não tem de apresentar qualquer 

coisa sistematicamente, vai deixando arrastar.” [Prof. 13]). Apenas um professor faz 

referências negativas, duvidando da competência da equipa que fez 

acompanhamento na sua escola para ajudar a resolver as dúvidas na avaliação 

do software (“Elas foram lá, mas o que aconteceu foi que às questões que nós lhes 

colocámos, não foram capazes de dar resposta na hora e remeteram-nos para a acção de 

formação.” [Prof. 15]). 

As referências positivas feitas especificamente à organização do trabalho 

por equipa de professores em cada escola, situam-se em torno da ajuda que em 

si mesmo a pertença a um grupo significa, por exemplo em termos de maior 

envolvimento no trabalho (“Não há dúvida nenhuma que, num grupo assim, a 

pessoa, quer queira, quer não, está mais envolvida.” [Prof. 27]), pela possibilidade 

que cada um tem de contribuir para o objectivo comum (“foi positivo porque […] 

cada um dos elementos desta equipa acabou por intervir de certa maneira, dentro das 

suas competências e das suas capacidades.” [Prof. 1]), ou mesmo em termos de 

maior eficiência (“como trabalhámos em grupo, as coisas funcionavam um pouco mais 

fáceis.” [Prof. 11]). 

A formação presencial, que teve lugar sobretudo nas instalações da 

Universidade, é valorizada não apenas pelas aprendizagens que permitiu (“Eu 
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penso que as acções teóricas que tivemos lá foram bastante produtivas” [Prof. 12])23, 

mas sobretudo pela “troca de ideias”, pela “partilha de experiências de outros colegas 

ligados ao projecto” [Prof. 11] e pela “interacção entre as várias escolas” [Prof. 15] 

que possibilita. Como refere um dos professores, “aquelas reuniões […] em que 

estávamos todos e podíamos trocar ideias e que eu achei sempre muito positivas porque 

aprendia coisas novas e descobria pelo trabalho que os outros estavam a fazer, portanto a 

troca de experiências e até o confronto nos abria, portanto, outras perspectivas.” 

[Prof.8]. 

O trabalho autónomo de análise de software multimédia educativo é 

valorizado pelo conjunto de professores entrevistados, sobretudo pelo que 

significava em termos de implicação de cada um na realização das tarefas 

solicitadas e na própria tomada de consciência das dificuldades que esse 

trabalho prático colocava. Como um dos professores refere, “é importante 

trabalhar sozinho para a pessoa encontrar as suas dúvidas, porque o trabalho de 

grupo… a pessoa não chega a perceber as suas dúvidas.” [Prof. 9]. Um outro 

professor, chega mesmo a referir que “a reflexão foi feita mais a nível pessoal do que 

a nível da equipa” [Prof. 1]. Para alguns professores terão sido as expectativas 

iniciais sobre o investimento pessoal que essa actividade exigia que os terá 

motivado, apesar de acharem que, na prática, isso nem sempre tenha 

acontecido. De acordo com um dos professores “houve, de facto, pessoas que à 

partida tendo-se disponibilizado a trabalhar, acabaram por fazer simplesmente a análise 

do software.” [Prof. 1]). Outro professor questiona, ainda que de forma indirecta, 

as orientações para realização desse trabalho e uma certa dificuldade na sua 

                                                 

23 Para um dos professores é precisamente a componente “teórica” que distingue esta 
formação da formação que habitualmente é feita na área das TIC (“essas acções de formação a que 
eu normalmente vou é mais cada um em frente ao computador a aprender uma coisa específica, portanto, a 
vossa formação foi mais teórica” [Prof. 12]), embora, como tivemos oportunidade de apresentar 
oportunamente, nestas sessões não se tratasse apenas de questões teóricas, mas também de 
questões práticas sobre o processo de avaliação em que os professores estavam envolvidos. 
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gestão (“Se calhar, para não sobrecarregarem, deixavam-nos assim um bocadinho à 

solta.” [Prof. 8]).  

A análise da apreciação do modelo de formação pode ser feita ainda com 

base nas referências dos professores sobre o objecto da formação e com as 

competências adquiridas. De facto, a análise de software educativo solicitada a 

cada professor e a utilização propriamente dita das grelhas de avaliação 

fornecidas, constituem os aspectos não directamente relacionados com as 

modalidades de formação que os professores destacam de forma positiva 

(“Aspectos positivos… Olhe, quando nos foi pedido para analisar aquele CD.” [Prof. 6]; 

“Julgo que foi importante reflectir sobre a análise do próprio software.” [Prof. 1]; “Tudo 

isto não é, habitualmente tido em conta. E, por isso, uma das grandes vantagens desta 

formação, foi fazer-nos ver estes produtos com outros olhos.”; “Onde eu senti que 

aprendi mais foi, e que foi muito importante, foi a experimentar.” [Prof. 14]). A ligação 

da actividade proposta à prática dos professores (“encontrar um elo entre aquilo 

que eu estava a fazer e depois aquilo que me era apresentado…”[Prof. 8] e 

possibilidade de experimentarem (“Era elas fazerem…acho que [o que era positivo] 

era elas serem levadas a experimentar e a fazer e acho que, de facto, pessoas que estavam 

muito de pé atrás, depois revelaram um grau elevado de entusiasmo.” [Prof. 12]). 

Concluímos esta análise com uma síntese das referências dos professores a 

alguns aspectos que, não estando directamente relacionados com o modelo de 

formação em si mesmo, acabam por ser determinantes do seu sucesso, de 

acordo com os professores auscultados. Referimo-nos em concreto à valorização 

que é feita: ao facto de uma dimensão substancial do trabalho de formação se 

ter desenrolado nas próprias escolas a que os professores pertencem (“Até 

porque no ano passado reparei que, quando isso era feito aqui na escola, pessoas que à 

partida até estavam muito cépticas, depois de lá estarem aderiram muito bem e que 

afinal até achavam isso tão interessante…”[Prof. 2]); à existência de um tempo 
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especialmente dedicado à participação dos professores nas actividades 

[Prof.8]24. 

7.4.1.3. EFEITOS AO NÍVEL DA ESCOLA 

Tal como se apresentou anteriormente no plano de análise das entrevistas, 

a categoria referente às mudanças ao nível da escola 25  atribuídas pelos 

professores à sua participação no programa de formação, foi organizada em 

torno de quatro eixos emergentes: i) Alterações em termos de organização; ii) 

Alterações ao nível da dinâmica de funcionamento interno; iii) Alterações 

relativas a equipamento; e, por último, iv) Iniciativas de carácter pedagógico. 

As referências a outros aspectos não incluídos nestes quatro eixos foram 

agrupadas numa subcategoria que designámos de “Outros”.  

Conforme se pode observar no Quadro 7.22 (EFEITOS AO NÍVEL DA ESCOLA), 

e para além desta última subcategoria, na qual se regista o valor mais elevado, 

com mais de um terço das referências (36,3%), são as alterações verificadas ao 

nível do equipamento das escolas que mais vezes são referidas pelos 

professores, com 23,4% do total de referências na categoria. Surgem, depois, 

com valores próximos, as referências a iniciativas de carácter pedagógico e as 

alterações em termos de funcionamento interno, com 17,5% e 15,2%, 

respectivamente. As referências a alterações ao nível da organização da própria 

escola surgem em último lugar, com apenas 7,6% do total de referências. 

                                                 

24 De sinal contrário (valorização pela negativa) é a referência de um dos professores ao 
facto de, no seio do projecto, ter podido beneficiar de algumas horas semanais para realização 
da actividade de avaliação de software (“Uma das coisas de que não gostei foi a questão das horas: eu 
não sei se sou capaz. Se eu não tiver horas, tudo bem, não faço nem tenho de me culpabilizar.” [Prof. 14]). 

25 Efeitos ao nível da escola: Identificação de alterações ou mudanças verificadas no seio 
das escolas onde os professores leccionam influenciadas, directa ou indirectamente, pela sua 
participação nas actividades de formação em que estiveram envolvidos. Mudanças 
particularmente relacionadas com a utilização das tecnologias nessas escolas, seja em termos de 
organização e funcionamento internos, seja em termos de iniciativas de carácter pedagógico. Os 
professores referiram mudanças específicas operadas na escola? Que tipo de mudanças? São 
mudanças positivas? Como se operaram? 
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QUADRO 7.22 EFEITOS AO NÍVEL DA ESCOLA 

fr. % 

EFEITOS AO NÍVEL DA ESCOLA 

Equipamento 40 23,4 

Iniciativas 30 17,5 

Funcionamento 26 15,2 

Organização 13 7,6 

Outros 62 36,3 

Total 171 100,0 

 

É ao nível do equipamento, como se referiu, que surge o segundo maior 

número de referências na categoria relativa aos efeitos verificados nas escolas 

devido à influência da participação dos professores no programa de formação 

De facto, excluindo a subcategoria referente a “outros” efeitos, em que 

incluímos as unidades de sentido que não se encaixavam em nenhuma das 

subcategorias inicialmente definidas, e de que, por essa razão, apenas faremos a 

apresentação dos resultados no final deste ponto, é ao nível do apetrechamento 

das escolas que os professores situam as mudanças mais visíveis. A quase 

totalidade dessas referências tem precisamente a ver com as aquisições 

entretanto realizadas em termos de equipamento (hardware e software), mas 

também com a criação de novos espaços de trabalho com computadores e com 

algumas decisões específicas tomadas ao nível dos recursos, da sua selecção e 

da sua utilização. 

No que se refere à aquisição propriamente dita de equipamentos 

(máquinas fotográficas digitais, computadores, impressoras, projectores, etc.) é 

referido pelos professores o “reforço de materiais e equipamentos informáticos” 

nomeadamente ao nível do centro de recursos” [Profs. 1, 5, 15], bem como a 

aquisição de software educativo que a partir daí passa a ser feita para esses 
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mesmos centros de recursos ou bibliotecas escolares e que, segundo a maioria 

dos professores inquiridos, passaram a estar muito mais bem equipadas. 

Embora alguns professores afirmem ser difícil atribuir a responsabilidade total 

dessas aquisições à participação dos professores no projecto Pedactice (“Houve 

influência, sem dúvida, mas não consigo quantificar é em relação ao Pedactice.” [Prof. 

15]), a maior parte deles é devido a essa influência, como refere um dos 

entrevistados: “Recordo-me que houve equipamentos para o centro de recursos, onde 

eu já não estava, que foram adquiridos quase especificamente por acção dessa dinâmica. 

Houve ali, de facto, uma influência directa ao nível da aquisição de equipamentos.” 

[Prof. 1]. 

Uma maior disponibilidade de títulos de software educativo nos centros de 

recursos educativos das escolas passa a constituir uma mais-valia, segundo 

alguns dos professores inquiridos, uma vez que passam a ser procurados com 

maior assiduidade por parte dos alunos, nomeadamente por aqueles que de 

alguma maneira tinham sido envolvidos nas actividades decorrentes do 

envolvimento dos seus professores no projecto ou tinham tido conhecimento 

através de colegas da mesma escola. Uma maior utilização deste tipo de 

materiais pelos alunos está, por outro lado relacionada, como refere um dos 

professores, com a maior abertura dos próprios centros de recursos a 

actividades de exploração autónoma pelos alunos que entretanto tinham sido 

criadas (“De uma maneira global os materiais estão à disposição de todos. Estão 

expostos e eles podem consultá-los, utilizá-los…” [Prof. 8]), e resultavam também 

das estratégias de animação que alguns dos centros haviam implantado26. 

Ainda em termos de equipamento, são várias as referências feitas pelos 

vários professores da mesma escola sobre dois tipos de decisões tomadas 

                                                 

26 De referir que em quase todas as escolas, de uma forma ou outra, era em torno do 
centros de recursos que se haviam desenvolvido muitas das actividades propostas no seio do 
projecto Pedactice. Alguns professores que integravam a equipa do projecto ao nível da escola, 
desempenhavam funções também nos respectivos centros de recursos ou bibliotecas escolares. 
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directamente relacionadas com a sua participação nas actividades do projecto 

Pedactice: em primeiro lugar, a decisão de criar uma sala, à semelhança dos 

centros de recursos que existem nas escolas de outros níveis de ensino27, onde 

professores e alunos pudessem realizar actividades com computadores e, no 

caso específico, computadores com ligação à Internet (“não tínhamos nada […]  

Temos uma sala onde agora temos onze, todos ligados à internet.” [Prof. 25]; em 

segundo lugar, a decisão de colocar um computador em cada sala de aulas, 

primeiro para os professores que integravam a equipa do projecto, depois para 

todos os restantes professores (“na sequência disso, conseguiu-se montar um 

computador por sala.” [Prof. 28]; “A questão do computador na sala também foi 

maioritariamente […]. Sim, sim. Acabou por ser incentivada pela participação no 

projecto.” [Prof. 23], ou ainda “a escola também facilitou, mas foi mais um pedido dos 

professores, ter um computador na sala de aula.” [Prof. 25]). 

A criação de salas de trabalho devidamente equipadas destinadas a alunos 

e professores verificou-se em mais duas escolas por acção directa dos 

professores que tinham integrado o projecto nomeadamente junto dos 

respectivos órgãos de gestão das escolas. Como refere um dos professores, 

relativamente a um desses casos, “a sala F1 existe porque pressionámos muito para 

dar sequência a isto. O Centro de Recursos e a aposta nas tecnologias – que apesar de 

não estar muito bem, continuamos com problemas ainda em termos de equipamento – foi 

uma valia que surgiu porque a gestão apoiava.” [Prof. 12]. 

No que se refere à subcategoria “iniciativas” relacionadas com o uso de 

computadores para fins educativos desencadeadas no seio da escola, a ideia 

geral é que essas iniciativas têm sobretudo a ver com a apresentação e 

realização de propostas de trabalho a nível interno, embora uma das referências 

reporte à colaboração da escola com outras instituições (“Este ano estivemos 

                                                 

27 Referimo-nos, aqui, como é fácil de perceber, à única escola do 1º Ciclo participante no 
estudo que, como se viu anteriormente, não dispunha de um espaço devidamente equipado. 
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também envolvidos num projecto com o Museu de Arte Antiga e o IIE. Parece-me que 

também foi interessante e deu continuidade, digamos, a este trabalho.” [Prof. 1]. 

As iniciativas desencadeadas internamente ao nível das próprias escolas 

assumem configurações diferenciadas, embora pareçam ter como denominador 

comum o alargamento da dinâmica vivenciada, no seio da formação, aos 

restantes colegas ou, pelo menos, a outros grupos de professores e a outros 

projectos já existentes nas escolas. (“[Os professores da equipa] conseguiram associar 

os diferentes projectos e actividades da escola à roda das tecnologias.” [Prof. 1]).  No 

caso concreto de uma das escolas, um dos professores refere que “a escola está a 

apostar nas tecnologias, porque está a criar e a formar grupos específicos para dar 

tecnologias no ensino.”. Outro entrevistado refere-se explicitamente, por outro 

lado, a uma certa curiosidade dos professores em perceber o que havia sido 

feito no âmbito do centro de recursos, e de que modo poderiam beneficiar do 

trabalho entretanto desenvolvido pela equipa. (“Aliás houve curiosidade depois, 

por parte de muita gente, em vir ao Centro de recursos Educativos, à procura de 

materiais. Portanto, só o subirem a escada e irem àquele armário em particular procurar 

outros CDs e partilharem entre si ‘olha, este também é giro…’, pediram as listas – foi 

uma coisa que cresceu, não sei se terá a ver com o projecto, mas cresceu o número de 

pedidos de CD-Roms para a Biblioteca.” [Prof. 1].). 

As iniciativas referidas envolvem preferencialmente alunos, embora 

algumas se destinem aos próprios colegas, como é o caso da realização de 

sessões de trabalho para formação e realização de materiais em áreas 

disciplinares e níveis de ensino específicos (“Acabámos por ser a única equipa que 

trabalhou ao nível do Secundário, porque as outras trabalharam todas no 3º Ciclo e 

produzimos materiais específicos para os temas que nos propusemos.” [Prof. 1]). Um 

projecto de formação de professores de carácter mais formal28 e centrado na 

                                                 

28 Referimo-nos em concreto à apresentação de uma proposta formal para acreditação de 
uma oficina de formação que viria a desenvolver-se na escola ao longo de um ano lectivo. 
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própria escola, é outra das realizações, referida explicitamente por um dos 

professores, como resultado da participação da escola no projecto (“Pois, faz 

parte de um projecto que inventámos na sequência. Sentimos que não podíamos parar 

ali, que tínhamos aberto uma janela, que era preciso abrir mais, aplicar na escola essa 

partilha.” [Prof. 1]. Segundo esse professor, um projecto que se afastaria das 

propostas de formação que os professores habitualmente frequentam (“Como 

tal, criámos um projecto que intitulámos de [X] e que pretende, na escola, promover 

formação de alunos e formação de professores, que não seja propriamente o das acções de 

formação do FOCO, ‘vou ali ganhar uns créditos’, mas que seja ‘eu preciso de saber usar 

isto, quem é que me pode explicar, quem é que me pode ajudar? A construir uma 

material, a organizar uma apresentação…’”, e que tinha como objectivo envolver 

também os alunos e servir principalmente “como apoio às práticas”, ou seja, às 

necessidades dos professores (“Aquilo que achamos que resultou muito mais no ano 

passado é este apoio a coisas que as turmas querem fazer – apoio e formação indirecta, 

portanto chegar aos professores através dos alunos e não propriamente apenas com os 

alunos.” [Prof. 1] 29). 

Exemplos de iniciativas internas envolvendo os alunos são mencionadas 

também por diferentes professores [Profs. 1, 2, 5, 12, 24, 28] e vão desde a 

proposta de realização de actividades nos centros de recursos das escolas, ao 

trabalho específico com os alunos das turmas de outros colegas, passando pela 

elaboração de materiais com recurso à utilização de computadores e de outras 

tecnologias associadas. A realização de um jornal escolar em formato digital, 

disponibilizado on-line, é uma actividade referida em mais do que uma escola e 

que de alguma maneira ilustra uma forma de trabalho e um tipo de produto em 

que facilmente os alunos podem assumir um papel preponderante (“neste 

                                                 

29 Uma passagem da entrevista a esse professor ilustra bem o papel desempenhado pelos 
alunos e o significado atribuído à sua intervenção: “ensinavam os coleguinhas, ensinavam alguns 
professores inclusive… Portanto, tiveram uma acção de explicadores, formadores, ‘apoiantes’ do [X]. 
Ainda chegámos a ir a alguns sítios também em que eles participaram na divulgação das práticas aqui da 
escola e sentiam-se muito orgulhosos no seu papel de assistentes.” [Prof. 5] . 
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momento, e de há dois anos para cá, é a técnica utilizada para a publicação do jornal da 

escola – o jornal da escola passou a ser feito todo em computador.” [Prof. 24]). A 

descrição de outro professor, mostra, por outro lado e de forma clara, a 

influência directa dos professores que pertenciam à equipa: “O jornal! O nosso 

jornal on-line. Um jornal que só tem versão on-line porque as pessoas apostam nestas 

coisas. Começámos com corte e costura, com o papel, mesmo a fazer recortes. 

Começámos num modelo muito rudimentar e neste momento temos uma versão on-line 

que é aposta das pessoas que estiveram envolvidas, nitidamente. Aí não há margem para 

dúvida… foi uma experiência também que só se aventuraram por terem segurança e por 

terem trabalhado no projecto.” [Prof. 6]. 

Com 15,2% das referências, as alterações em termos de “funcionamento” 

interno abrangem aspectos diversificados, mas que acabam por estar 

directamente ligados quase exclusivamente à influência directa que os grupos 

de professores tiveram (e/ou continuaram a ter) no seio das respectivas escolas 

e, dentro delas, em alguns espaços particulares, como é o caso dos centros de 

recursos, bibliotecas ou outras salas em que poderiam ser utilizados os 

computadores. Referimo-nos, em concreto, à influência desses professores na 

dinamização dos centros de recursos (“Eles acabaram por ter uma influência directa 

ou indirecta na própria dinamização do Centro de Recursos.“ [Prof. 1], ou “Ao nível do 

Centro de Recursos as coisas evoluíram bastante…” [Prof. 7], mas também: 

− Ao trabalho autónomo que é desenvolvido nesses mesmos centros e nas 

próprias “salas de informática” 30  e ao papel que os professores aí 

desempenham nalguns casos: “Se for às salas de informática encontra mais 

um grupo de alunos com os professores e todos eles a ajudá-los, apoiá-los e a 

tirar-lhes dúvidas…” [Prof. 12]; ou “Se for ao CRE encontra miúdos nos 

                                                 

30 Em algumas das escolas as “salas de informática”, passaram a ser um dos locais onde 
os professores do projecto realizam parte das actividades relacionadas com a avaliação do 
software educativo. 
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computadores, encontra professores junto deles a tirar-lhes as dúvidas e a ajudá-

los.” [Prof. 12]31; 

− Ao papel assumido também por alguns professores das equipas do 

projecto, nalgumas das escolas, em termos de apoio aos colegas, na 

criação e dinamização de actividades envolvendo tecnologias de 

informação e comunicação. Um apoio institucionalmente assumido e 

aceite pelos professores, como se pode depreender da referência feita por 

um dos professores: “a própria professora X, que depois voltou a tomar conta 

da sala, começou a fazer uma ligação maior entre as professoras que iam lá com 

os alunos e os produtos que ela tinha…” [Prof. 28]; 

− À utilização daqueles espaços por outros professores, normalmente não 

utilizadores de tecnologias nas suas práticas docentes (“Aqueles que 

estavam mais interessados e que perceberam essa situação, começaram a utilizar 

a sala como mais uma estratégia.” [Prof. 28]); ou “Muitas das vezes, e isso é 

bom, é de realçar a colaboração existente, eles [Prof. professores] já vêm muito 

mais a estes espaços.” [Prof. 28]. 

Nas restantes unidades de sentido é visível ainda a referência à acção 

desempenhada pelos professores integrados nas equipas do projecto em termos 

de informação e divulgação interna, nomeadamente ao nível dos respectivos 

departamentos, sobre o que ia sendo realizado durante o período em que 

decorreu o projecto. Em nenhuma delas se faz referência, no entanto, à 

manutenção de tal prática após o projecto ter terminado. 

Na subcategoria “organização”, a que apresenta menor percentagem de 

referências, estas incidem sobretudo na explicitação de alguns aspectos em que 

os professores parecem detectar sinais de mudanças em resultado do 

                                                 

31  De salientar que esta foi uma prática desencadeada, por iniciativa dos próprios 
professores das equipas, nos centros de recursos onde se encontrava depositado o software 
educativo analisado no âmbito das actividades do projecto. 
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envolvimento dos professores da escola na formação. Duas das referências, 

apesar de não mencionarem qualquer medida concreta, fazem alusão a um 

maior entusiasmo pela direcção da escola, equacionando a hipótese de, pelo 

facto de essa escola ter participado no projecto, isso “ter contribuído para que a 

escola tomasse um certo rumo e não noutro.” [Prof. 32]. Pertencente à mesma escola, 

outro professor refere que, não sendo visível ainda qualquer mudança ao nível 

do currículo [Prof. 28], está a ser estudada a situação pelo Conselho Pedagógico 

no sentido de isso se reflectir no respectivo Projecto Educativo (“O projecto 

Educativo da Escola está a ser feito, mas ainda não está na linha… este ano o Conselho 

já se encaminha um pouco para isso… fizeram este ano um inquérito individual a cada 

professor tentando perceber que dificuldades sentiam na escola…” [Prof. 28]). Na 

mesma escola ainda é referida uma medida concreta de alguma maneira 

decorrente do que havia sido ensaiado durante o projecto, ou seja, a 

manutenção de um professor destacado para a gestão de uma sala com 

computadores destinada à utilização pelos restantes professores e respectivos 

alunos32. Relativamente a outra escola, é identificada uma medida concreta 

talvez resultante da participação na formação. Trata-se de uma “reorganização 

dos audiovisuais” [Prof. 15] no centro de recursos da escola, como refere um dos 

professores auscultados, embora o mesmo professor refira não poder afirmar 

“se tem apenas a ver com a participação [na formação].”. 

Concluímos a leitura dos resultados sobre as representações dos 

professores sobre o programa de formação e respectivo impacto, com a análise 

da subcategoria “Outros”, onde incluímos todas as referências que, pela sua 

natureza, não puderam ser integradas nas subcategorias até agora tratadas. 

Emergem nesta categoria alguns aspectos de âmbito mais geral, que poderão 

não ter a ver directamente com o próprio programa de formação, mas que 

                                                 

32 As referências à sala propriamente dita e ao seu apetrechamento são apresentadas na 
subcategoria referente ao “Equipamento”, mais adiante. 
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podem ajudar a compreender melhor o processo vivenciado pelos professores, 

nas diferentes escolas, após a conclusão do projecto em que estiveram inseridos.  

Um desses aspectos é apresentado pelos professores em termos de 

dificuldades em fazer chegar informação sobre o trabalho realizado a outros 

colegas dentro da própria escola. São várias as referências nesse sentido 

provenientes de professores independentemente da escola a que pertence (“a 

maior parte das pessoas nem sequer se apercebeu que nós estávamos envolvidos no 

projecto.” [Prof. 14]; “mas é raro fora das pessoas do grupo, porque não passou para 

fora.” [Prof. 23]; “Eu acho que esteve mais fechado no grupo em que participámos, acho 

eu.” [Prof. 6]; “depois a coisa acabou por ficar restrita ao grupo.” [Prof. 11]), 

justificadas quer por uma certa incapacidade das próprias equipas do projecto 

(“Se calhar não é bem divulgado, acho eu, foi o que eu senti.” [Prof. 6]; “Se calhar devia 

ter sido divulgado para o grupo de Biologia, que era o meu caso, e não foi. Podia ter-se 

aproveitado. É uma das críticas para o lado negativo, se calhar não fizemos isso e 

deveríamos ter feito.” [Prof. 7]), quer pela falta de interesse dos colegas (“também 

não houve muito interesse por parte das pessoas.” [Prof. 11]; “Sabiam da existência dele 

e pouco mais. Não acompanhavam.” [Prof. 32]), ou mesmo da escola em geral 

(“Devo dizer que a escola nunca foi muito colaborante… Não sei se era uma 

característica da escola na altura, se não, ignoraram muito aquele trabalho, embora 

houvesse divulgação… O que acontece é que, às vezes, as correntes internas são 

colaborativas e outras são destrutivas.” [Prof. 15]). 

A referência a “resistências” é, aliás, um dos argumentos mais 

apresentados pelos professores quando, na sequência das suas iniciativas para 

chegar a outros colegas, constatam essa mesma dificuldade33 (“Houve algumas 

resistências… não só o facto de as pessoas estarem habituadas a um outro modelo e ser 

                                                 

33  A excepção a esta resistência pode inferir-se pela referência explícita de um dos 
professores à adesão por parte dos colegas: “Quando nós começámos a avaliar os produtos e 
começámos a falar às pessoas da necessidade de alterar algumas coisas, houve pessoas que aderiram logo.” 
[Prof. 28]. 
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difícil encaixar a mudança…”; “Quando convidámos outros colegas a aderirem ao 

projecto foi um bocado complicado. Disseram que não, não tinham tempo, não estavam 

interessados e pronto, a coisa funcionou assim.” [Prof. 11]). 

Um aspecto particular, de sinal positivo, que alguns dos professores 

entrevistados salientam como tendo emergido das estratégias de trabalho 

experimentadas no programa de formação, é a importância que acabou por 

assumir a figura de um professor disponível para apoiar os colegas que 

mostravam interesse em saber mais no campo das tecnologias, em geral, ou em 

aprender algo mais concreto, como por exemplo um determinado programa ou 

aplicação específica [Profs. 7, 14, 28]. Essa figura de professor que ajuda outro a 

fazer o seu caminho é ilustrada de forma clara numa das referências, quando 

um professor afirma: “Há uma colega que começou a trabalhar com os computadores 

porque tinha problemas e como eu tenho mais à vontade vamos trabalhando juntas.” 

[Prof. 14]. 

Outro sinal positivo é dado por algumas referências em termos de efeitos 

gerais que, segundo alguns professores, são visíveis nas escolas (embora os não 

especifiquem) e resultam, de alguma maneira, da influência do projecto. É o que 

nos parecem ilustrar as seguintes afirmações: “Eu acho que a escola lucrou bastante 

com a participação das pessoas no projecto.”; “A grande evolução que houve aqui foi 

depois do projecto.” [Prof. 24]; “Hoje em dia, aqui na escola, todos os professores já têm 

um certo à vontade. O projecto deu o seu contributo, como é evidente.” [Prof. 12].  

 

7.4.1.4. IDENTIFICAÇÃO DE MUDANÇAS A NÍVEL PESSOAL  

O resultado da análise das referências explícitas a mudanças e ganhos, em 

termos pessoais (Implicação34), associados pelos professores à sua participação 

                                                 

34 Implicação: Referências valorativas, explícitas, sobre alterações verificadas em termos 
pessoais. Os professores referiram mudanças: Ao nível da sua atitude face à utilização das 



407 

no programa de formação, é apresenta no Quadro 7.23 (IDENTIFICAÇÃO DE 

MUDANÇAS A NÍVEL PESSOAL), de acordo com as categorias consideradas: i) 

Aquisição de conhecimentos; ii) Aquisição de competências; iii) Mudanças na 

visão sobre o papel e a função dos computadores em contexto educativo; iv) 

Mudanças ao nível da confiança no uso de tecnologias; e, por último, v) 

Mudanças ao nível das atitudes face ao uso dos computadores para fins 

educativos.  

 

QUADRO 7.23 IDENTIFICAÇÃO DE MUDANÇAS A NÍVEL PESSOAL 
fr % 

MUDANÇAS A NÍVEL PESSOAL 

Conhecimentos 57 37,7 
Competências 38 25,2 
Visão 30 19,9 
Confiança 20 13,2 
Atitudes 6 4,0 

Total 151 100,0 

 

De entre o conjunto de facetas consideradas, as mudanças referidas pelos 

professores situam-se sobretudo ao nível dos conhecimentos adquiridos, com 

37,7% do total das referências feitas nesta categoria, logo seguida das mudanças 

em termos de competências, com 25,2% das referências. Com 19,9% das 

referências situam-se as mudanças relativas ao modo como os professores vêem 

os computadores para uso educativo, seguidas dos ganhos em termos de 

confiança, com 13,2%. Em último lugar e apresentando apenas um valor 

residual, de 4,0%, surgem as referências relativas à mudança de atitude. 

                                                                                                                                               

tecnologias em contexto educativo? Ao nível da visão sobre o papel das tecnologias na 
educação? Ao nível de conhecimentos e competências adquiridos? Ao nível da confiança na 
utilização dos computadores? Que tipo de mudanças? Como as manifestam? São mudanças 
positivas? Que grau de consciência demonstram sobre essas mudanças? Como se operaram? 
Quando perceberam que tinham acontecido? 
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A análise permite verificar que as referências aos conhecimentos 

adquiridos se situam sobretudo ao nível do objecto central da formação, isto é, 

conhecimentos sobre critérios de análise e avaliação de software educativo, com 

mais de metade das unidades de sentido desta subcategoria. Dessa mudança 

pode ser ilustrativa a referência de um dos professores inquiridos quando se 

refere a uma certa inflexão relativamente ao modo como costumava analisar o 

software educativo: “…e quando olhei para os catálogos sobre os materiais e quando 

pus as mãos nalguns dos CD-Roms que consegui arranjar para avaliar, a forma como eu 

olhava para aquilo, já… já tinha outra perspectiva, já não era aquela perspectiva 

tradicional – que no meu caso era mais do ponto de vista técnico: como é que o programa 

abre, como é que funciona…” [Prof. 15].  

No mesmo sentido estão as afirmações de outro professor, quando 

sublinha uma forma “mais consciente e sistemática” de analisar os produtos deste 

tipo (“Se calhar, a avaliação era uma avaliação muito mais empírica e mais 

impressionista do que aquilo que hoje sou capaz de fazer.” [Prof. 14]) e quando faz 

referência explícita aos instrumentos utilizados na avaliação (“aquilo que 

directamente me ficou foi uma série de instrumentos que me permitem fazer uma 

avaliação mais correcta dos produtos que existem.” [Prof. 14])35. Outros professores 

fazem referências específicas aos ganhos em termos de conhecimentos de 

critérios de análise, como é o caso de um professor que diz: “comecei a olhar para 

os CDs de outra maneira, se estavam bem apresentados para a idade que eles diziam, se 

estavam bem explícitos os menus, se era fácil para os alunos perceberem logo, quando 

entravam no CD, para onde é que tinham de ir, qual era o objectivo…” [Prof. 7]. 

O conhecimento mais amplo do software educativo existente (“foi muito útil 

porque me permitiu conhecer produtos que eu não conhecia.” [Prof. 8]) e a 

identificação de potenciais situações de uso, são outros dos aspectos mais 
                                                 

35 As referências à mais-valia que constituíram os instrumentos de análise de software 
utilizados (grelhas de análise e avaliação) são uma presença implícita na maior parte dos casos 
dos professores entrevistados após ter terminado a formação. 
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referidos pelos professores. A este propósito, um dos professores refere 

explicitamente as vantagens resultantes do conhecimento que passou a ter dos 

produtos analisados (“Já sei melhor como é que os hei-de utilizar e como é que posso 

tirar mais vantagens deles.” [Prof. 25]. Outro entrevistado aprofunda esse aspecto, 

referindo-se explicitamente ao que a formação permitiu: “Depois de andar ali mais 

ou menos um ano a mexer em diferentes tipos de aplicações – e ver -, houve uma reflexão 

que eu fiz. Eu tinha uma ideia na cabeça, que certas coisas valia a pena usar mas outras 

não, mas não sabia exactamente quais. Aquele ano permitiu-me clarificar ideias em 

relação à utilização, nomeadamente de software que anda por aí aos pontapés.” 

[Prof.32]. 

Alguns professores fazem ainda referência aos conhecimentos que a 

análise de software educativo terá provocado, levando-os a procurar 

compreender as implicações da sua utilização efectiva em contexto curricular e 

os seus efeitos ao nível da aprendizagem. É o que se pode depreender da 

passagem de uma das entrevistas, quando o professor inquirido afirma que “o 

aspecto mais importante [da formação] teve a ver com a questão mais teórica da 

aprendizagem: como é que o professor percebe ou não se eles aprenderam? A pessoa 

inicialmente só tem ideias vagas e desorganizadas e depois percebe que talvez tenha 

contribuído, se calhar mais do que a parte informática.” [Prof. 9]36. 

No que se refere às mudanças verificadas ao nível das competências que, 

como se viu anteriormente, é o segundo aspecto mais evidenciado pelos 

professores, as referências distribuem-se em mais de metade dos casos pela 

maior capacidade de análise e avaliação de software educativo. As restantes 

referências distribuem-se por: i) Competências relacionadas com o uso 

propriamente dito de software educativo; ii) Competências relacionadas com 

                                                 

36 O mesmo professor refere-se, no entanto, ao facto de a formação não ter aprofundado 
suficientemente estas questões e, em particular, as questões relacionadas com a aprendizagem 
com tecnologias (“Só se desenvolveu um pequenino aspecto e não foi por aí que eu desenvolvi muito, 
embora perceba. O que trouxe mais de novo foi organizar algumas ideias.” [Prof. 9]). 
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aspectos técnicos da construção desse tipo de produtos, nomeadamente os que 

se relacionam com as características multimédia; e iii) Competências genéricas 

de pesquisa de informação. 

Do ponto de vista da competência de análise e avaliação da qualidade de 

software multimédia educativo, as mudanças manifestadas pelos professores 

podem ser descritas principalmente através do reconhecimento de um sentido 

crítico e de uma capacidade em termos de fundamentação e justificação da 

selecção de produtos para uso com os aluno37, que anteriormente não possuíam 

e para os quais não estavam sensibilizados. Esta ideia de ganho é claramente 

ilustrada por um dos professores quando, a dado passo da entrevista, afirma 

que nunca se preocupava “se aquilo, de facto, deveria ser assim ou se estava bem 

feito, ou se aquele sistema não funcionava.” [Prof. 13]. Ou, como refere outro 

professor, “Eu acho que sim [que mudei]. Eu digo-lhe sinceramente que fiquei a ver os 

CDs de outra maneira, a criticar, antes não criticava, achava sempre que estava tudo 

muito bem, passei a saber criticar…” [Prof. 7].  

No que diz respeito ao reconhecimento de uma maior competência em 

termos da utilização propriamente dita dos computadores e como 

consequência, natural, da maior competência de análise dos produtos 

disponíveis, alguns professores destacam uma maior segurança e competência 

no seu uso. É o que pode inferir-se da afirmação de um dos professores 

inquiridos quando se refere ao efeito de desbloqueio que a formação teve para 

si: “a partir daí comecei a utilizar mais, porque eu nem sequer tinha ‘email’, não tinha 

nada.” [Prof. 8]. 

Do ponto de vista técnico, as competências referidas pelos professores têm 

sobretudo a ver com mais à vontade para mexer nos computadores (“antes nós 

                                                 

37 Um dos professores faz mesmo a referência à extensão da capacidade adquirida de 
selecção de produtos multimédia para os seus próprios filhos (“Agora também tenho a minha filha 
com seis anos na primária e faço a escolha dos CDS para ela trabalhar em casa.” [Prof. 6]). 
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mexíamos pior nos computadores.” [Prof. 8]), experimentar programas novos e 

resolver os problemas que normalmente a sua utilização implica. Tal como 

referimos anteriormente, são referidos também ganhos em termos de 

competências de pesquisa (“mais cuidado a procurar” [Prof. 16]), sobretudo na 

Internet e pelo que a formação implicou em termos de necessidade de procura 

de materiais para utilizar com os alunos [Profs. 8, 13, 16].  

Relativamente às alterações ao nível da visão sobre o potencial das 

tecnologias na educação, manifestaram-se metade dos professores, emergindo 

da análise mais detalhada, dentro desta categoria, uma grande variedade de 

aspectos referidos. Aspectos que vão desde a ligação das tecnologias ao 

currículo (“Acho que a formação contribuiu para uma coisas, que é a ligação 

pedagógica e a ligação mais específica a nível de conteúdos às disciplinas e aos conteúdos 

programáticos.” [Prof. 22]), à importância da utilização dos computadores na 

escola para o futuro dos alunos (“Ao longo da vida profissional deles, vão ter de 

trabalhar com computadores.” [Prof. 9], passando pelo tipo de produtos que seria 

necessário desenvolver (“até seria relativamente fácil colocar aqui as três entidades: 

as empresas, os professores e a comunidade científica ou os quadros associados às 

disciplinas em causa, e construir programas, ferramentas úteis, que pudessem ser 

utilizadas.” [Prof. 22]), ou por uma visão mais ampla da utilização educativa das 

tecnologias (“A noção que eu tenho é que a formação deu-me uma perspectiva mais 

global, digamos, de utilização destas novas tecnologias.” [Prof. 1]).  

Apesar da diversidade, todos estes aspectos a que os professores se 

referem denotam não apenas um alargamento da visão inicial dos professores 

face ao que pode ser feito com as tecnologias disponíveis, como parecem situar-

se de forma positiva no que se refere ao seu uso específico ao nível da 

aprendizagem propriamente dita. Com uma terça parte das referências desta 

categoria, o reconhecimento da importância dos computadores para a 

aprendizagem assume aliás, particular destaque por parte dos professores 

inquiridos, como ilustram algumas das referências que seleccionámos: “Eu 
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pessoalmente ganhei o ter a certeza de que este trabalho é importante para os alunos … 

tive a certeza de que o caminho seria feito por aí, que era muito importante que os alunos 

trabalhassem com os computadores.” [Prof. 28]; ou “…como as novas tecnologias 

podem ser aproveitadas na prática lectiva, nomeadamente a nível de motivação dos 

próprios alunos, que vêm tão desmotivados e com tantas lacunas, que muitas vezes é 

uma forma de os agarrar e de os tentar interessar por aquilo que nós damos.” [Prof. 6].; 

ou ainda “Depois, com o computador descobrem mais coisas do que pensavam 

descobrir, fazem-se pesquisas, eu dou-lhes pistas e eles descobrem aquilo que é suposto 

saber… eles no computador vão mais longe do que iriam normalmente.” [Prof. 9]. 

Quanto às referências sobre os ganhos em termos de confiança 

relativamente à utilização das tecnologias, cerca de metade dos professores 

refere uma maior “segurança” no uso dessas tecnologias. Referindo-se a si 

próprio 38 , mas também aos outros professores da equipa com quem 

trabalharam, afirmam que “os professores estão mais confiantes.” [Prof. 27]; “as 

pessoas ganharam competências nesse nível e sentiram-se mais seguras.” [Prof. 2]; “as 

pessoas desinibiram, as pessoas não terem medo…” [Prof. 27].  

A confiança é manifestada ainda, por diversos professores, na forma de 

maior “à vontade” a lidar com as tecnologias (“as pessoas estão mais predispostas 

porque estão mais à vontade.” [Prof. 27]; “[a formação] trouxe-me mais à vontade” 

[Prof. 14]; “E foi mais um incentivo para entrar nas novas tecnologias, porque com esse 

ano que andámos a analisar o CD, utilizámos muito mais o computador.” [Prof. 7]. 

No que se refere à atitude face à utilização dos computadores para fins 

educativos, o valor residual observado consubstanciou-se em referências de 

apenas seis professores. Um dos professores refere-se explicitamente ao facto de 

não ter mudado de atitude, argumentando que já tinha uma atitude favorável 

                                                 

38 Em termos pessoais, é particularmente interessante a afirmação de um dos professores 
quando refere ter sido “obrigado a quebrar aquela barreira, aquele medo do computador…” [Prof. 12] 
como consequência da actividade solicitada de análise individual de software educativo. 
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ao uso das tecnologias para fins educativos quando entrou no projecto (“A 

minha motivação é grande, continua a ser grande.” [Prof. 30]). Os restantes 

professores referem-se a mudanças em termos de postura crítica face às 

tecnologias (“[a formação] permitiu-me fazer uma coisa gira e que eu faço pouco, que é 

ter uma atitude crítica face às coisas.” [Prof. 14]) e relativamente ao modo de 

encarar essas mesmas tecnologias (“O facto de irmos experimentar e avaliar 

produtos para utilizar com as crianças levou um grupo a interessar-se mais por este 

assunto, a olhar as coisas de outra forma.” [Prof. 28])39.  

7.4.1.5. IDENTIFICAÇÃO DE MUDANÇAS A NÍVEL PROFISSIONAL 

Tal como se referiu aquando da apresentação do sistema de análise do 

conteúdo das entrevistas, era esperado que as referências explícitas a mudanças 

de carácter profissional induzidas pela participação dos professores no 

programa de formação, incidissem sobretudo nos aspectos directamente 

relacionados com as suas práticas pedagógicas e com os respectivos modos de 

trabalho individuais (“Aplicação”40).  

Tratava-se, no fundo, de identificar as alterações que os professores 

atribuem ao programa de trabalho em que haviam estado inseridos, de forma a 

podermos perceber se essas alterações configuram, ou não, uma tendência de 

mudança em direcção a um paradigma curricular diferente do modelo 

                                                 

39 Mais entusiasmo (“Depois, ao verem o interesse dos miúdos e como é que os miúdos reagiam, 
[os professores] começaram a ir com mais entusiasmo também.” [Prof. 28]) e mais incentivo para o uso 
dos computadores (“E foi mais um incentivo para entrar nas novas tecnologias, porque com esse ano 
que andámos a analisar CDs, utilizámos muito mais o computador.” [Prof. 7]) são dois argumentos 
apresentados pelos professores para justificar uma essa mudança de atitude. 

40 Aplicação: Referências valorativas, explícitas, sobre alterações verificadas ao nível das 
práticas pedagógicas (objectivos e conteúdo curricular, estratégias de trabalho, relação entre 
professor e alunos, organização do espaço e do tempo, modos de avaliação, etc.). Os professores 
referiram mudanças específicas no que se refere à utilização das tecnologias nas suas práticas? 
Que tipo de mudanças? Como as manifestam? São mudanças positivas? Que grau de 
consciência demonstram sobre essas mudanças? Como se operaram? Quando perceberam que 
tinham acontecido? 
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tradicional de organizar o processo de ensinar e aprender. Referimo-nos, entre 

outras, a alterações ao nível do tipo de objectivos visados, da selecção de 

estratégias de trabalho, da organização do tempo e do espaço lectivos, das 

actividades propostas aos alunos, da relação pedagógica dentro da sala de aula, 

do tipo de conteúdos tratados e das próprias modalidades de avaliação da 

aprendizagem. Como se salientou anteriormente, esta é a categoria que 

apresenta um valor parcial mais baixo, com apenas 81 referências, ou seja, 9,4% 

da dimensão referente ao “Programa de Formação”. 

QUADRO 7.24 IDENTIFICAÇÃO DE MUDANÇAS A NÍVEL PROFISSIONAL 
fr. % 

MUDANÇAS A NÍVEL PROFISSIONAL 

Estratégias de trabalho 31 38,3 

Relação entre professor e alunos 28 34,6 

Conteúdo curricular 22 27,1 

Total 81 100,0 

 

É uma categoria que não deixa de fornecer, no entanto, dados relevantes 

para a compreensão dos eventuais efeitos do programa de formação e sobre os 

quais nos referiremos a seguir. Tal como se pode observar no Quadro 7.24 

(IDENTIFICAÇÃO DE MUDANÇAS A NÍVEL PROFISSIONAL), essas referências 

repartem-se por três subcategorias em que há explicitação clara de argumentos 

(“Estratégias de trabalho”, 38,3%; “Relação entre professor e alunos”, 34,6% e 

“Conteúdo curricular”, 27,1%)41. 

Ao nível das estratégias de trabalho, os professores referem, sobretudo, o 

recurso a “novas” formas de ensino, que vão desde a utilização de software 

                                                 

41  Embora constassem do sistema de categorias que utilizámos na análise, não 
observámos qualquer referência explícita a questões de organização de espaço ou de tempo 
necessárias à concretização de actividades com computadores. 
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educativo disponível nos centros de recursos das escolas, a materiais de apoio 

elaborados expressamente pelos professores, recorrendo à utilização de 

programas utilitários de tratamento de texto ou de imagem42. A referência a 

decisões, em termos de planificação do trabalho lectivo, que visem envolver os 

próprios alunos na utilização e manipulação de tecnologias é muito reduzida, 

situando-se as razões apresentadas, principalmente, na diversificação de 

estratégias e nos maiores índices em termos de motivação dos alunos que essa 

diversificação pode significar para eles (“Sobretudo permite diversificar a maneira 

como os conteúdos são dados. Isto é, se eu vejo que as coisas de uma determinada forma 

não chegam até eles, tento encontrar outra maneira, muitas vezes recorrendo às 

tecnologias…”[Prof.14]).  

Ao nível das alterações na relação entre professor e aluno, a maior parte 

das referências feitas pelos professores situam-se no reconhecimento de que a 

utilização das tecnologias implica “envolver os alunos de outra maneira” [Prof. 1], 

levando-os a realizar outro tipo de trabalhos, com maior autonomia, inclusive 

fora da própria sala de aulas [Profs. 1, 8, 9]43. Um dos professores refere-se 

explicitamente a uma maior participação dos alunos na própria fase de tomada 

de decisão sobre o que fazer (“os guiões passaram a não ser feitos por mim, mas 

passaram a ser feitos em contexto de aula e em contexto de trabalho dos próprios 

alunos.” [Prof. 1]) e ao que isso implica também em termos de necessidade de 

alteração do próprio papel e funções desempenhadas pelo professor (“ajudar, 

acompanhar”). 

                                                 

42  Guiões de visitas de estudo e jornais escolares são outros exemplos de materiais 
propostos aos alunos referidos pelos professores [Profs. 1, 8, 15]. 

43  Orientações no sentido da pesquisa de informação recorrendo às tecnologias e 
informação concreta sobre “sites” onde pesquisar sobre os assuntos das disciplinas, são 
exemplos do tipo de sugestões que alguns professores referem e que, de alguma maneira, 
denotam uma alteração relativamente ao modo tradicional de ver o professor como fonte 
exclusiva do saber. 



416 

Estes resultados são corroborados com o conjunto de referências feitas em 

termos de currículo e que se distribuem por dois ângulos de análise de alguma 

maneira complementares. Por um lado, os professores deixam transparecer a 

ideia das tecnologias enquanto facilitadoras de uma perspectiva de currículo 

em que os alunos assumem o papel activo, manipulando os computadores para 

aprender (“foi o ter percebido que os alunos podiam passar por lá, mas com objectivos 

de aprendizagem.” [Prof. 28]; “elaboração de materiais pelos próprios alunos” [Prof. 

1]). Sugerem, por outro lado, a ideia de enriquecimento da sua própria prática 

pedagógica, nomeadamente através da diversificação das estratégias de ensino 

e da utilização de novos recursos até aí não mobilizados para as suas aulas 

(“Permitiu sobretudo diversificar a maneira como os conteúdos são dados.”; “comecei a 

aprender para apresentar materiais nas aulas.” [Prof. 8]).  

Terminamos este ponto com a sistematização de um conjunto de 

referências que informam sobre as dificuldades dos professores em conseguir 

fazer, com segurança, um balanço sobre o impacto da formação. Alguns dos 

professores fazem, de facto, alusão a essa dificuldade, dado não ser fácil isolar a 

influência da participação no programa de formação da influência de outros 

projectos em que os professores estavam ou viriam a estar envolvidos. É o caso, 

por exemplo, de um professor que diz: “É um pouco difícil nós sabermos qual é o 

limite: se, de facto, aquilo que fazemos neste momento é mais fruto deste ou daquele 

projecto. Isto não é uma soma, portanto… é uma progressão, uma evolução.” [Prof. 1]; 

de outro que afirma: “Em relação àquilo que nós fizemos e àquilo que estamos a fazer, 

provavelmente não têm muita ligação, porque são programas em que nós fomos também 

adquirindo experiência através de outros projectos que também fizemos – não têm muita 

ligação.” [Prof. 10]; ou ainda outro que não vê uma relação directa entre uma 

coisa e outra (“Houve mudança, mas não creio que tenha sido substancial. Agora, acho 

que, de uma forma muito directa, não me parece que tenha resultado, pelo menos de uma 

forma muito directa.”[Prof.22]). 
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Outras referências estão mais directamente relacionadas com os contextos 

em que se tornou mais fácil utilizar os computadores e com o que eles implicam 

do ponto de vista de alterações à organização do trabalho escolar. Um dos 

professores refere-se, em particular, à “área de projecto” como sendo a área 

onde “se pode sentir mais a utilização dos computadores” [Prof. 1], em contraste com 

as dificuldades em trabalhar com os computadores nas disciplinas que integram 

a estrutura curricular convencional (“Nas outras áreas já temos o currículo 

estruturado e não é fácil ultrapassar aqueles obstáculos que sentimos na utilização das 

tecnologias”44. [Prof. 1]). Na mesma linha, outro professor refere como principal 

obstáculo 45  o facto de “as pessoas estarem muito pressionadas por programas, 

conteúdos, cumprimento dessas coisas todas para poderem diversificar os instrumentos 

que utilizam e, apesar de estarem sensibilizados para isso, muitas das vezes não podem 

fazer o aproveitamento maior daquilo que retiraram do projecto.”[Prof.18]. 

De sinal contrário, ou seja, um aspecto considerado facilitador por alguns 

professores e que acaba por ser um dos efeitos benéficos referidos por esses 

mesmos professores, tem a ver com o facto de continuarem a colaborar uns com 

os outros, nesta área, mesmo depois de o projecto ter terminado. 

7.4.1.6. SÍNTESE PARCIAL DAS REPRESENTAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO  

Pode afirmar-se com segurança que os professores não apenas identificam 

as componentes principais do programa de formação, como valorizam de forma 

bastante positiva a filosofia subjacente ao seu desenho. É vasto o leque de 

referências feitas nas categorias “Compreensão” e “Valoração”que, em conjunto 
                                                 

44 A referência às novas áreas relacionadas com a gestão flexível do currículo (como por 
exemplo, o “Estudo acompanhado”) é feita por outros professores também, precisamente no 
sentido de ser aí mais fácil a integração das tecnologias. 

45 Tal como referimos, uma das dimensões consideradas na análise das entrevistas está 
directamente relacionada com a percepção dos professores sobre os obstáculos que dificultam 
maiores índices de utilização das tecnologias na escola. Aqui considerámos apenas os que foram 
referidos pelos professores inquiridos e que terão condicionado os efeitos do programa de 
formação nas suas práticas pedagógicas após ter terminado a formação. 
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perfazem mais de metade das referências desta dimensão, e são positivas a 

maior parte das referências explícitas ao modelo de trabalho.  

Em termos gerais, valorizam principalmente a abertura e a flexibilidade 

do modelo de trabalho, salientando ainda a complementaridade entre a reflexão 

teórica e o trabalho prático que foram chamados a realizar. A relevância que a 

participação activa dos formandos assume no processo formativo que 

frequentaram é outro dos aspectos valorizados, seja a propósito do trabalho 

individual e do que ele implica, mas sobretudo a propósito dos momentos de 

trabalho em grupo e do acompanhamento e supervisão que aí tinham lugar. 

De facto, o trabalho de acompanhamento realizado pelas formadoras que 

se deslocavam periodicamente às escolas para apoiarem o trabalho dos 

professores, parece ser a componente do modelo de formação considerada mais 

significativa pela maior parte dos professores. Valorizam-no pela importância 

que assumiu no apoio ao desenvolvimento da actividade individual de análise e 

avaliação do software educativo, ajudando a superar dificuldades, mas também 

pela aferição que permitiu ao nível das aprendizagens de cada um. A formação 

presencial é valorizada não apenas pelas aprendizagens que permitiu, mas 

sobretudo pela troca de ideias, pela partilha de experiências com colegas de 

outras escolas. Por outro lado, o trabalho individual, é valorizado 

principalmente pelo que significou termos de implicação pessoal na reflexão 

sobre a qualidade daquele tipo de produtos e sobre o seu potencial para 

utilização com os alunos. 

Do ponto de vista das mudanças atribuídas explicitamente ao programa 

de formação, com perto de metade das referências nesta dimensão, os 

professores situam-nas em primeiro lugar ao nível da escola. Em segundo lugar 

surgem as mudanças verificadas a nível pessoal e só depois as mudanças 

relativas às práticas e aos modos de trabalho individuais. 
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Na escola, é ao nível do equipamento (aquisição de hardware e software, 

mas também a criação de novos espaços de trabalho com computadores e 

algumas decisões específicas ao nível da selecção e utilização de recursos) que 

os professores identificam as principais mudanças, seguidas de alterações 

relacionadas com iniciativas de carácter pedagógico e algumas alterações em 

termos de funcionamento interno. É, por ouro lado, ao nível da organização da 

própria escola que surge o menor número de referências a eventuais mudanças. 

As referências a iniciativas de carácter pedagógico parecem ter em comum o 

alargamento da dinâmica vivenciada, no seio da formação, aos restantes colegas 

ou, pelo menos, a outros grupos de professores e a outros projectos já existentes 

nas escolas. Do ponto de vista da organização interna, as mudanças referem-se 

quase exclusivamente à influência directa dos professores na reorganização de 

espaços onde podem ser utilizados computadores, tais como centros de 

recursos, bibliotecas e outras salas específicas. 

Em termos de alterações ao nível pessoal, as principais mudanças 

referidas pelos professores situam-se ao nível da aquisição de conhecimentos e 

de competências. As mudanças relativas ao modo como os professores vêem os 

computadores para uso educativo e os ganhos em termos de confiança surgem 

em segundo lugar, sendo muito poucas as referências a mudanças ao nível das 

atitudes. Ao nível dos conhecimentos adquiridos são, como seria de esperar, as 

referências aos critérios de análise e avaliação de software educativo que 

prevalecem no conjunto dos professores inquiridos se bem que haja também 

bastantes referências ao maior conhecimento do software educativo existente. Ao 

nível das mudanças relativas às competências, os professores destacam um 

maior sentido crítico e uma maior capacidade em termos de fundamentação e 

justificação da selecção de produtos para uso com os alunos, comparativamente 

ao ponto em que estavam quando a formação começou. Do ponto de vista das 

mudanças ao nível da visão sobre o papel dos computadores para fins 

educativos, são diferentes os aspectos referidos pelos professores, mas 
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salientam-se as referências ao alargamento da perspectiva inicial sobre o que 

pode ser feito com as tecnologias, parecendo-lhes agora mais claro e pertinente 

o seu uso em situações específicas de aprendizagem. Ao nível da confiança, 

cerca de metade dos professores refere explicitamente uma maior segurança e 

mais à-vontade na utilização das tecnologias. Por último, ao nível das atitudes 

que, como vimos, foi o aspecto a que os professores menos referências fizeram, 

são apenas mencionados ganhos ao nível da postura crítica face às tecnologias e 

do reconhecimento do seu potencial pedagógico. 

No que se refere a mudanças efectivas nos modos de trabalho dos 

professores que, como vimos, foi a categoria com menor percentagem de 

referências, os professores referem, principalmente a utilização de software 

educativo disponível nos centros de recursos das escolas e os materiais de apoio 

por si realizados, recorrendo à utilização de programas informáticos. São 

reduzidas, por outro lado, as referências à organização de actividades dos 

alunos com computadores, apesar de os professores reconhecerem de que a 

utilização das tecnologias implica trabalhar de outra maneira com os alunos 

(alunos mais activos, mais autónomos e com maior poder de decisão). 

7.4.2. A RELAÇÃO DOS PROFESSORES COM AS TECNOLOGIAS 

Como tivemos oportunidade de justificar no capítulo anterior, decidimos 

fazer incidir também a análise das entrevistas sobre as referências dos 

professores na sua relação com as tecnologias, na altura em que estavam a ser 

entrevistados. A ideia era que a caracterização daí resultante nos permitisse 

aferir as suas representações sobre as mudanças induzidas pelo programa de 

formação frequentado, que acabámos de apresentar e, com base nisso, chegar a 

uma conclusão mais documentada e fundamentada sobre o impacto desse 

mesmo programa de formação.  

Este segundo eixo de análise tinha, pois, como propósito, perceber se de 

facto os professores usam as tecnologias nas suas práticas pedagógicas e com 
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que grau de confiança o fazem, com que objectivos usam os computadores e 

que importância lhes atribuem do ponto de vista pedagógico.  

7.4.2.1. USO DE TECNOLOGIAS PELOS PROFESSORES 

Constituindo cerca de metade das unidades de sentido identificadas na 

dimensão “Os Professores e as tecnologias”, este vasto conjunto de referências 

sobre o uso dos computadores, permitiu-nos analisar com mais detalhe a que 

tipo de usos os professores se referem46. Como se pode observar no Quadro 7.25 

(USOS REFERIDOS PELOS PROFESSORES), emergem das entrevistas, em primeiro 

lugar, as referências à realização de actividades com os alunos, com 51,4% das 

referências.  

Com valores substancialmente mais baixos, surgem, as restantes 

subcategorias, com 10,1% no caso das referências ao uso dos computadores 

relacionado com a participação dos professores em projectos, com 8,8% para 

usos relacionados com a preparação das aulas, com 5,0% para referências de 

uso com colegas e, por último, com apenas 2,9% das referências relativas à 

utilização dos computadores para objectivos de carácter pessoal. Na 

subcategoria “Outras referências”, com 21,7%, incluímos as referências que não 

haviam sido integradas em qualquer das restantes subcategorias. 

 

QUADRO 7.25 USOS REFERIDOS PELOS PROFESSORES 
fr % 

USO DAS TECNOLOGIAS 
Actividades com alunos 320 51,4 
Participação em projectos específicos 63 10,1 
Preparação de aulas 55 8,8 

                                                 

46 Caracterização do tipo de uso que os professores fazem das tecnologias: Usam-nas a 
título pessoal? Para fazer o quê? Usam-nas com os alunos? Como são integradas nas actividades 
escolares? Participam em projectos relacionados com as TIC?  
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Actividades com colegas 31 5,0 
Uso pessoal 18 2,9 
Outras referências 135 21,7 

Total 622 100,0 

 

É de cada uma dessas subcategorias que a seguir se apresentam os 

resultados da análise efectuada. 

7.4.2.1.1. ACTIVIDADES COM ALUNOS 

No caso das actividades de utilização dos computadores com os alunos, 

pareceu-nos justificar-se fazer a apresentação dos resultados com base numa 

descrição individual de cada professor em função da escola a que pertence47, de 

forma a obtermos elementos que permitissem compreender melhor a situação 

em cada uma das escolas envolvidas e podermos vir a utilizar isso na 

interpretação e discussão dos resultados. 

Na Escola A apenas dois professores se referem explicitamente a trabalho 

com os alunos com recurso às tecnologias existentes na escola ou acessíveis fora 

dela: um que revela envolver com alguma regularidade os alunos em 

actividades que tiram partido do potencial dos computadores e da Internet, e 

outro que assume que quase não o faz. 

Um dos professores [Prof. 22] diz utilizar com alguma regularidade as 

tecnologias nas actividades lectivas com diferentes finalidades, que vão desde a 

comunicação por correio electrónico com os alunos, fora do horário normal das 

aulas (“Há coisas que faço logo desde o início, que é a comunicação com eles. 

Estimular…por exemplo, eles querem, materiais de apoio, etc.”), até à realização de 

actividades de pesquisa, conjuntamente com os alunos (“Na parte que tem que ver 

                                                 

47 Mantendo o número que atribuímos a cada professor, utilizaremos também a letra com 
que identificámos cada escola de forma a garantir o seu anonimato. 
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com jornalismo… nós… vou com eles ver jornais on-line.”, “Muito do estudo que 

fazemos sobre o que é uma notícia, como se constrói, a actualidade, por que é que um 

acontecimento é muito mediático, etc., vamos às páginas de jornais e utilizamos a 

Internet…).  

Este professor afirma utilizar as tecnologias essencialmente como recurso, 

independentemente das disciplinas que lecciona48, muito embora, no momento 

em que a entrevista se realiza, se encontrasse a leccionar uma disciplina que 

inclui no seu currículo expressamente a utilização das TIC (Oficinas de 

Comunicação e Informação). Essa é a razão, aliás, para também desenvolver 

trabalho directo com os alunos para aprenderem a trabalhar com as ferramentas 

disponíveis (“…e aí uma das coisas que eles fazem é poder trabalhar com as 

ferramentas básicas: fazer pesquisas na Internet, guardar nos favoritos, trabalharem 

com os e-mails, guardarem as mensagens…”).  

Recorrendo apenas ao centro de recursos da escola49, para onde é possível 

levar os alunos sempre que necessário, este professor diz utilizar também, 

sempre que pertinente, ferramentas específicas (o caso do MS Excel para 

trabalhar conceitos estatísticos: “Eu dava-lhes os dados para cruzar o 

desenvolvimento urbano com o PNB e outros dados dos países do mundo.”), ou 

actividades encontradas na Internet ou desenvolvidas expressamente, como por 

exemplo simulações dos movimentos de rotação e de translação da Terra, no 

caso da disciplina de Geografia. Refere, por último, o papel activo dos alunos 

em muitas das actividades com os computadores e a Internet uma vez que 

foram habituados a utilizar o centro de recursos da escola sempre que 

necessário (“Os alunos sozinhos podem ir ao centro de recursos e utilizá-lo.”) 

                                                 

48 Este professor refere ter leccionado diferentes disciplinas do Ensino Secundário nos 
últimos dois anos. 

49 A Escola A não tem computadores nas salas de aulas, mas dispõe de um centro de 
recursos amplo e bem equipado e uma sala “multiusos” com computadores destinada ao 
trabalho que os professores queiram aí realizar com os seus alunos.  
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O outro professor [Prof. 30] refere uma única experiência de utilização do 

centro de recursos da escola com os alunos (“Eu levei uma turma, uma vez, ao 

centro de recursos … estive a mostrar aos miúdos o que é que um CD-Rom lhes pode 

dar em termos de conhecimento sobre determinado autor ou determinada obra.”) 

visando despertá-los para o trabalho que poderiam fazer autonomamente na 

sua exploração (“Eles viram no CD-Rom concretamente como é que podiam sozinhos 

se quisessem, não é … se por acaso quisessem fazer uma biografia do autor, do Camilo, 

neste caso.”), mas assumindo uma certa falta de ambição dessa proposta de 

trabalho (“A aula foi um bocado assim… portanto foi um bocado, quer dizer, eu 

preparei desta maneira, posso não ter explorado exactamente tudo…”).  

Afirma limitar-se, no geral, a remeter os alunos para o centro de recursos e 

sugerir a utilização dos materiais aí disponíveis como estratégia de apoio à 

realização de trabalhos (“Eu dizia aos alunos para irem ver o CD-Rom no centro de 

recursos … porque sabia que havia determinado material.”). Assume não ter 

utilizado a sala “multiusos” depois de ter terminado a formação (“Com os alunos 

fui no princípio … quando fiz o Pedactice. O ano passado já não me deu para ir lá.”). 

Mostra disponibilidade, no entanto, para o fazer durante o ano lectivo (Este ano, 

como já lhe disse, vou tentar utilizar … vou tentar pelo menos uma aula ou quando for 

importante. Nessa altura vou tentar fazer uma aula por semana na sal ‘multiusos’.”), 

embora não tenha ideia do que isso implique (“Não sei, tenho que as preparar [as 

aulas], porque nunca as dei.”). 

Na Escola B referem-se ao trabalho que realizam com os seus alunos, 

quatro dos cinco professores da equipa. Em termos gerais, parece ser fraca a 

utilização dos computadores proposta aos seus alunos, resumindo-se a uma 

utilização esporádica e sempre com necessidade de deslocação das turmas para 

uma sala específica que implica reserva prévia por parte dos respectivos 

professores. 
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O primeiro [Prof. 9] refere apenas uma situação de utilização das 

tecnologias pelos alunos, no âmbito da disciplina que lecciona50, em que propõe 

aos alunos a realização de um filme de animação. Um trabalho que implica 

pesquisa prévia e em que os alunos percorrem as diferentes fases do processo 

até à apresentação do produto final. Um trabalho que se concretiza na sala de 

computadores, mas também utilizando os computadores do centro de recursos, 

com os alunos organizados em pequenos grupos (“Eles trabalharam o guião em 

grupo, fizemos pequenos ateliers e eles construíram o filme.”) e recorrendo a 

equipamentos que a escola não dispunha (“Recorremos a outra escola que tinha 

uma máquina ligada a uma câmara de vídeo, tinha uma máquina que transmitia 

fotograma a fotograma e eles fizeram o trabalho a partir de uma banda desenhada.”. 

O segundo professor [Prof. 11] refere apenas a utilização dos 

computadores na sua disciplina, pelos alunos, para escrita de texto e realização 

de exercícios (“Eles têm uma disquete, estão dois a dois, cada uma tem lá o trabalho 

que eles foram fazendo nomeadamente com o Word e eles podem responder lá 

directamente aos exercícios.”). Não havendo computadores nas salas de aulas, este 

professor, tal como o anterior, recorre à sala de computadores sempre que se 

justifica. Considera que a disciplina que lecciona se adequa à realização, pelos 

alunos, de actividades que tirem partido do potencial dos computadores (“Na 

minha disciplina … pode fazer-se um uso diversificado da tecnologia.”), mas 

reconhece que não o faz mais devido às dificuldades que decorrem de não 

poder dispor de equipamento mais acessível (nas salas de aulas) e não ser 

propriamente fácil utilizar, sempre que necessário, a sala de computadores (“Ao 

nível do CDRom eu tenho feito muito pouca utilização – tenho meios para o fazer, tenho 

equipamento, materiais meus para poder fazer uso disso mas, de facto, … como não 

temos também a possibilidade de irmos para a sala e de podermos utilizar…”).  

                                                 

50 Disciplina da área de formação artística. 
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O terceiro professor [Prof. 13] refere-se apenas ao trabalho que desenvolve 

com os alunos do 8º ano de escolaridade no âmbito da Área de Projecto (espaço 

curricular de natureza não disciplinar). Costuma utilizar uma das salas próprias 

que a escola equipou com computadores e onde os professores podem deslocar-

se com as suas turmas sempre que desejem51. Uma das actividades propostas 

aos alunos é a realização de um jornal escolar com o objectivo de incentivar e 

melhorar o trabalho de escrita (“A partir do que o programa diz, estamos a montar 

um jornal.”).  

O trabalho de realização do jornal é organizado de forma a todos os 

alunos escreverem textos, embora a sua execução propriamente dita esteja 

reservada a um pequeno grupo em função da sua maior competência na 

utilização da tecnologia utilizada (“Agarrei no grupinho que já mexia bem no 

computador e são eles que estão a tentar montar.”). Refere problemas concretos, 

quer ao nível da produção dos textos (“A turma também é um bocado complicada e 

alguns não trazem o texto.”), quer em termos de tempo (“Demoro imenso 

tempo…”), quer ao nível da gestão da própria turma sempre que deslocam à 

sala dos computadores, uma vez que os alunos aproveitam para procurar coisas 

mais directamente relacionadas com os seus interesses (“Vim agora da sala com 

eles, mas aquilo acaba por ser um bocadinho complicado.”, “Quando vai a turma toda 

para a sala apetrechada com computadores, a primeira coisa que fazem é irem à 

Internet.”, “Acabam por fazer [o trabalho para o jornal], mas a primeira reacção é irem 

procurar as músicas ou coisas de futebol.”).  

Refere também outro tipo de actividades com computadores que costuma 

propor aos alunos para fazerem nessa sala, como por exemplo a realização de 

filmes de animação, em que os alunos trabalham com plasticina e utilizam 

                                                 

51  Este professor refere ainda a possibilidade de os alunos poderem utilizar, 
autonomamente, uma outra sala que a escola disponibiliza, para as suas pesquisas (“Os alunos 
sabem que a qualquer hora que precisam de fazer um trabalho ou uma pesquisa, há aquele espaço.”). 
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câmara de filmar e software específico para fazer a respectiva montagem dos 

fotogramas (“Eles fizeram as figurinhas em plasticina, já começámos a fotografar 

várias partes e depois coloca-se aquilo num programa.”, “Eles ficaram encantados só de 

ver na máquina fotográfica os bonecos, parecia um filme.”).  

Por último, o quarto professor desta escola [Prof. 14] diz utilizar apenas 

esporadicamente os computadores com os alunos (“Eu, em média, utilizo duas a 

três vezes por ano e por turma, não mais.”). Assume que o principal tipo de 

trabalho associado às disciplinas que lecciona é o de remeter os alunos para a 

pesquisa na Internet ou em CDRoms (“Eles são encaminhados para alguns sites na 

net.”, “…vão explorar, esporadicamente, alguns CDRoms que existem na escola.”). 

Salienta as dificuldades de gestão da aula quando se deslocam à sala de 

computadores pelo facto de ser preciso dar atenção a todos os alunos ao mesmo 

tempo a mexerem nos computadores, apesar de observar que os alunos “quando 

não sabem alguma coisa, pedem ajuda uns aos outros.”. 

Na Escola C referem-se explicitamente ao trabalho que realizam com os 

alunos, 4 dos 6 professores entrevistados, denotando uma utilização com certa 

regularidade e concretizada quase exclusivamente nas instalações do centro de 

recursos multimédia, mas também na sala de computadores. 

O primeiro dos professores [Prof. 1] refere-se à integração das tecnologias 

no contexto curricular da disciplina que lecciona, tendo como base o 

envolvimento activo dos alunos na realização das actividades (“elaboração de 

materiais pelos próprios alunos”) e tomando como ponto de partida, no caso 

referido, uma visita de estudo a um museu (“O que foi proposto aos alunos foi 

desenvolverem um trabalho ao longo do ano, que foi iniciado com uma visita de estudo, 

mas que tinha por objectivo estimular a pesquisa pela Internet.”). Utilizando 

ferramentas que os alunos dominam (o MS Word e o MS PowerPoint, por 

exemplo), o professor diz estimular também a apresentação multimédia dos 
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estudos efectuados em suporte informático52. Este professor refere ainda outras 

realizações envolvendo alunos em que tem responsabilidade directa, embora 

fora do contexto curricular disciplinar, e em que esses mesmos alunos assumem 

um papel preponderante na decisão sobre o que é feito: é o caso da produção do 

jornal da escola, em versão on-line, e da dinamização da rádio escolar, 

transmitida também através da Internet. 

O segundo professor [Prof. 2] relata um projecto em que envolveu todos 

os seus alunos visando a aprendizagem de um determinado conjunto de 

aplicações informáticas (“Eles começaram comigo no 7º ano com o Word. Depois 

passaram, no 8º, ao PowerPoint, FrontPage e umas noções muito elementares de 

publicação na Internet através do ‘page wizard’ do Clix e conseguiram produzir 

algumas coisinhas para a Net.”). Um projecto em que as actividades se realizavam 

na sala de computadores, mediante marcação prévia, mas também nos 

computadores disponibilizados no centro de recursos da escola. 

O terceiro professor da Escola C [Prof. 5] refere-se principalmente à 

preocupação que tem em preparar os alunos para a utilização da Internet, 

estimulando o seu uso (“Aliás, para qualquer trabalho, quando se dá a bibliografia 

recomendada, mando-os sempre à Internet.”) e apoiando-os na selecção do material 

(“Normalmente eles fazem a pesquisa e depois trazem-me os dados para vermos o que 

vamos utilizar e até que ponto aquilo que eles trazem está certo ou errado, é essencial ou 

não.”, “Outras vezes eu com eles investigar para a biblioteca.”). Diz incentivar a 

autonomia dos alunos (“Sempre que possível deixo que eles programem e utilizem 

coisas…”) e organiza o trabalho de forma a facilitar essa mesma autonomia 

(“Eles sabem que podem funcionar de duas maneiras: ou o trabalho é proposto e eles têm 

uma data, um prazo, para apresentar o resultado, ou então o trabalho é acompanhado 

durante um tempo por mim…”). 

                                                 

52  Os trabalhos multimédia realizados pelos alunos viriam a ser apresentados pelo 
professor num colóquio sobre a temática específica. 
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O quarto professor [Prof. 7] relata com algum detalhe o tipo de trabalho 

que desenvolve com os seus alunos no âmbito da disciplina que lecciona 

(Matemática). Diz recorrer a software específico como forma de os alunos 

aprenderem de forma diferente do que é habitual fazer-se (“Uso alguns CDs que 

nós temos na Biblioteca, já uso alguns para fazer nas aulas com eles ou para eles 

experimentarem, para tentarem aprender de outra maneira.”, “Houve um trabalho de 

estatística que fizemos com o Excel, para eles… desde o 7º ano começarem logo a 

trabalhar com o computador.”). Dado não haver recursos nas salas de aulas, 

recorre aos espaços em que é possível trabalhar com computadores e aproveita 

as aulas de estudo acompanhado para fazer esse tipo de actividades, neste caso, 

com a ajuda de outro colega (“Nessa hora tínhamos a turma dividida e eram dois 

professores, nós podíamos fazer aí mais qualquer coisa com o Excel e com o Cabri-

Géomètre.”, “Tinha de ser em grupo, uns três em cada computador…”). Tenta levar os 

alunos a ultrapassarem a falta de motivação, tão comum, relativamente à 

Matemática, recorrendo precisamente às tecnologias 53  (“…para eles tentarem 

visualizar as coisas e não ser só escrever, tentar visualizá-las primeiro, saber como a 

função é e não é, ajudar a perceber melhor os conceitos…”, “Também fizemos com o 

Cabri-Géomètre, com a parte da geometria, para eles verem os triângulos 

semelhantes…”, “Acho que eles assim são capazes de perceber melhor…”) e 

envolvendo de forma activa os alunos (“Foram eles que fizeram o estudo, fizeram os 

inquéritos, depois desses inquéritos recolheram os dados, organizaram-nos e inseriram-

nos no computador…”) na resolução de problemas concretos do real (“O grande 

problema deles é: ‘para que é que isto serve?’. Ligando a casos da vida real, as pilhas, os 

exemplos dos carrinhos a descerem as rampas…”, “Para o estudo deslocamento 

utilizámos um aparelhozinho que tinha uma função definida e eles tinham de passar por 

                                                 

53  Este professor diz utilizar também a máquina de calcular com frequência, 
principalmente no ensino secundário (“No secundário é mais com a máquina de calcular, é tudo à 
base da máquina de calcular, no unificado não há muita coisa direccionada nesse sentido, nós é que 
estamos a tentar mudar para eles entrarem no 7º com as novas tecnologias…”). 
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cima da função. Eles tinham de ter a noção de andar para a frente, para trás, para os 

lados… são experiências… que eles tendo a própria experiência…” ).  

7.4.2.1.2. PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS ESPECÍFICOS 

As referências dos professores à sua participação em projectos de alguma 

maneira relacionados com o uso das tecnologias em contexto educativo 

permitem percebermos o tipo de actividades que são desenvolvidas numa 

determinada escola, fora de contexto curricular disciplinar específico 54  e 

envolvendo mais do que um professor dessa mesma escola. A análise cruzada 

feita com base nas referências de diferentes professores da mesma escola 

permite concluir que são de três tipos os projectos identificados: 

− Projectos com génese na própria escola, da iniciativa de um ou mais 

professores e directamente relacionados com o estudo de um 

determinado assunto de natureza curricular (História, Geografia, 

Matemática, etc.); 

− Projectos com génese na própria escola, da iniciativa de um ou mais 

professores, mas sem estarem directamente ligados a aprendizagens de 

natureza curricular. Por exemplo projectos que implicam a aquisição e 

desenvolvimento de competências transversais (aquisição de 

competências informáticas, etc.). 

− Projectos que existem para além do contexto da escola, geralmente de 

âmbito nacional, a que a escola adere num determinado momento, como 

por exemplo o Programa Nónio Século XXI ou o Ciência Viva55. 

                                                 

54 O professor no contexto específico de uma das suas turmas, por exemplo. 

55 Projectos que implicam normalmente a candidatura da escola através da apresentação 
de projecto envolvendo a explicitação da componente pedagógica e respectivos objectivos 
visados. 
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Um exemplo do primeiro tipo de projectos é reportado pelos professores 

da Escola C 56 : um projecto que envolve alunos de diferentes anos de 

escolaridade no estudo do Património e em que as principais actividades têm a 

ver com a preparação e realização de uma visita de estudo ao Museu de Arte 

Antiga. A utilização dos computadores surge de formas muito diferenciadas, 

mas assentando sobretudo na concepção e produção de materiais multimédia 

relativos ao que estava a ser estudado com os alunos. Para além do apoio da 

direcção da escola e da utilização dos recursos por ela disponibilizados, o 

projecto contou também com o apoio financeiro de entidades exteriores à 

escola, neste caso do já extinto Instituto de Inovação Educacional.  

Um exemplo do segundo tipo de projectos é referido pelos professores da 

Escola D: um projecto que tinha como propósito desenvolver a literacia 

informática de alunos e professores. Tentando tirar partido da sala de 

computadores entretanto criada na escola (“sala mediadora”) e tendo como 

intuito desenvolver um trabalho de iniciação dos alunos e dos respectivos 

professores centrado nas turmas, um dos professores que havia frequentado a 

formação assumiu essa iniciativa com o apoio da direcção da escola (“Fui 

destacada pelo Conselho Executivo para estar na sala mediadora, para aquela sala não 

estar fechada, porque agora as colegas já mexem com mais facilidade, mas no início 

tinham muita dificuldade em usar a sala dos computadores.”, “Levantou-se a questão e 

eu estava muito desgostosa porque me sentia sem trabalho nenhum realizado, não se via 

nada, e entretanto aquela sal precisava de um projecto próprio.” [Prof. 25]). O projecto 

nasce da constatação de que os professores até aí utilizavam a sala mediadora 

apenas como forma de “ocupar o tempo”com os alunos e também, no caso 

daquele professor, como forma de aplicação e continuação da experiência 

                                                 

56 Na Escola B é referido também um projecto do primeiro tipo tendo como objectivo a 
concepção e produção de um filme da animação digital pelos alunos, fora da sala de aulas, e 
com o apoio de professores de diferentes disciplinas de alguma maneira relacionadas com os 
temas tratados no filme. 



432 

anteriormente adquirida no âmbito do programa de formação. A ideia é fazer 

com que as turmas frequentem a sala rotativamente de acordo com cronograma 

previamente elaborado e acordado no conselho pedagógico da escola, sendo-

lhes aí propostas actividades para realização “de forma a dar mais autonomia 

aos alunos” e a “sensibilizar os colegas” para uma articulação dessas 

actividades com computadores, com os conteúdos tratados nas aulas. 

Outro projecto deste tipo é a realização de um jornal on-line na Escola C. 

Um projecto a funcionar no centro de recursos da escola, introduzido durante o 

período em que decorria a formação e mais tarde associado ao clube de 

jornalismo da escola. Segundo um dos professores que mencionam o projecto, a 

ideia central visava dar autonomia aos alunos atribuindo-lhes grande parte da 

responsabilidade na elaboração do jornal, ainda que com a supervisão dos 

professores (“O jornal devia ser feito pelos alunos e não, como muitas vezes acontece, 

em que às vezes os jornais nas escolas são mais feitos pelos professores no âmbito de 

determinadas disciplinas do que propriamente pelos alunos.” [Prof. 4]).  

É um projecto que pretende tirar partido das potencialidades das 

tecnologias, quer no que se refere à produção, quer relativamente à difusão do 

jornal através da Internet57. Este projecto que constitui, aliás, na perspectiva do 

professor que o menciona, um bom exemplo da mais-valia que as tecnologias 

vieram acrescentar ao processo de produção do jornal que, como se referiu, era 

até esse momento publicado apenas em papel e recorrendo a meios artesanais 

(“O jornal era feito no centro de recursos de uma forma perfeitamente arcaica, que era 

quase do tipo cortar e colar. E depois viu-se que era um perfeito disparate, que havia 

programas que davam para fazer a coisa de uma forma muito mais atraente e também, 

por um lado, investir no sentido de termos algum conhecimento desses programas e, por 

                                                 

57 Tínhamo-nos referido já a este projecto a propósito da análise do trabalho que os 
professores realizam envolvendo alunos com tecnologias.  
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outro lado, até os alunos que colaboravam connosco estavam de facto muito mais 

interessados.” [Prof. 4]). 

Um projecto ilustrativo do terceiro tipo é relatado por um dos professores 

da Escola C, quando se refere a uma candidatura ao programa Ciência Viva 

com o propósito de envolver os alunos no estudo da ciência58 (“Foi um projecto 

que elaborámos com as propostas de actividades que queríamos fazer com os alunos do 

12º ano. Parte do uso de simulações no computador para se estudarem diferentes 

conceitos, com funções e isso tudo…” [Prof. 7]. Um projecto da iniciativa do grupo 

de Matemática da escola que haveria de atribuir vários computadores à escola e 

criado por sugestão de um dos professores que tinham frequentado a formação. 

Na Escola E, tal como refere um dos dois professores entrevistados, foi 

precisamente a realização de diferentes candidaturas a esse tipo de programas 

(Nónio Século XXI e PRODEP) que permitiu apetrechar convenientemente a 

escola no que se refere a computadores e a espaços de trabalho com diferentes 

tecnologias (“Começámos com o projecto de construção do centro de recursos há 

muitos anos atrás e, como não tínhamos dinheiro para o equipar…entretanto apareceu o 

programa Nónio e nós pensámos ‘vamos concorrer a este projecto, pode ser que 

ganhemos algum dinheiro’. Ganhámos. O projecto Nónio foi mesmo para equipar o 

centro de recursos com televisores, vídeos, computadores, impressoras, tudo isso e livros 

também, porque havia poucos na biblioteca.”, “Concorremos a um projecto do Prodep 

em que também nos deram vários computadores e impressoras e, neste momento, temos 

duas salas com 12 computadores cada uma, que funcionam como sala de aulas de 

informática.” [Prof. 12]).  

                                                 

58  Também sobre a Escola D os professores fazem alusão a um desses projectos 
resultantes do apoio do programa Ciência Viva. Embora não seja dada muita informação sobre 
o projecto, um dos professores da equipa proponente refere o propósito de envolver outros 
professores, mostrando-lhes o tipo de trabalho que pode ser desenvolvido (“Puxar outras turmas 
para virem assistir.” [Prof. 28]). 
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Segundo um dos professores, e uma vez que ainda não era possível dispor 

de computadores dentro das salas de aulas59 , a opção foi começar com o 

apetrechamento em termos de recursos tecnológicos dos espaços comuns como 

o centro de recursos e a biblioteca, ou de espaços especialmente dedicados às 

tecnologias60, como as salas anteriormente referidas, de forma a permitir o 

acesso dos alunos às tecnologias (“Nós achámos que era importante haver na escola 

um espaço onde os miúdos pudessem recorrer para pesquisa, para trabalhos que são 

pedidos pelos professores. Até para ocuparem os seus tempos livres a estudar, a 

consultar livros, a consultar o computador e também para minimizar um bocadinho a 

diferença que há entre os grupos de alunos aqui da escola.” [Prof. 12]). 

7.4.2.1.3. PREPARAÇÃO DE AULAS 

A maior parte dos professores que se manifesta sobre a utilização dos 

computadores para preparar as suas aulas, refere em primeiro lugar a 

realização de testes e fichas de avaliação, mas também outros materiais para 

distribuir aos alunos, como por exemplo, resumos, guiões e fichas de trabalho, e 

materiais para exposição da matéria na aula, de forma a conseguir “maior 

motivação por parte dos alunos”61. Em segundo lugar os professores entrevistados 

referem o recurso à Internet ou a CDRoms específicos para pesquisa prévia de 

informação sobre os temas que estão a leccionar (por exemplo, em Língua 

Portuguesa, um CDRom sobre Fernando Pessoa). Apenas um professor se 

refere à utilização de software educativo específico, fazendo alusão ao trabalho 

prévio de preparação que isso implica, por exemplo na criação de documentos 

orientadores para os alunos e mesmo em termos técnicos, como seja a 

                                                 

59 De acordo com um dos professores desta escola, “havia a ideia, por parte do conselho de 
gestão, de colocar um computador em cada sala.” [Prof. 15]. 

60 Esta escola é, de entre as seis escolas participantes, a que mais investiu na aquisição de 
equipamentos. 

61 Os únicos programas explicitamente referidos são processadores de texto (MS Word) e 
aplicações de desenho e tratamento de imagem, como o MS Paint ou o Corel Draw.  



435 

necessidade de instalar programas nos computadores das salas onde irão 

trabalhar (“Vinha mais cedo para abrir o programa, pô-lo no sítio, ver como é que era, 

qual era o caminho. Preparar-me um pouco para se eles tivessem algum problema eu 

perceber…” [Prof. 28]). 

7.4.2.1.4. ACTIVIDADES COM COLEGAS 

A maior parte do conjunto de referências explícitas ao uso dos 

computadores com outros professores têm a ver com o apoio, sobretudo de 

carácter técnico, que alguns dos professores entrevistados afirmam dar aos 

colegas que os procuram, como ilustram as seguintes passagens de algumas 

entrevistas: “No entanto eu passo uma data de horas a fazer formação informal. 

Formação informal é o professor que chega aí ao pé de mim e diz ‘explica-me lá como é 

que se faz…’, ou ‘precisava de copiar umas coisas para um CD. Como é que faço isso?’” 

[Prof. 15]; “Sim, se tinham dificuldade vinham cá, eu dava apoio em termos de 

informação.”, ou “Mas é com a aprendizagem aqui comigo, eles vêm para aqui, vão 

pedindo apoio, eu vou-lhes dando: ‘faz isto, faz aquilo’, eles aos poucos vão aprendendo.” 

[Prof. 16].  

Este apoio concretiza-se, nalguns casos, de uma forma mais organizada, 

em que os professores assumem a realização de sessões de formação para 

aprenderem informalmente uns com os outros. Acontece, nomeadamente, a 

seguir a um ou mais professores terem participado em acções de formação fora 

da sua escola, disponibilizando-se, depois, a transmitir aos colegas o que aí 

puderam aprender (“Normalmente quando fazemos formação, a seguir fazemos cá na 

escola uma sessão ou duas para dar conhecimento aos outros sobre o que nós 

aprendemos.” [Prof. 7]).  

Em segundo lugar, surgem as referências dos professores ao trabalho 

conjunto ao nível do grupo disciplinar a que pertencem e à respectiva partilha, 

principalmente, de materiais relacionados com a própria organização interna do 
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grupo (“Temos lá [no computador do departamento] as nossas matrizes, temos lá as 

provas globais que temos feito, coisas do grupo…” [Prof. 13]). 

7.4.2.1.5. USO PESSOAL  

Grande parte das referências ao uso dos computadores para fins pessoais 

subentende a sua utilização em casa, para fins de organização pessoal e tendo 

principalmente a ver com escrita, impressão e arquivo de documentos pessoais. 

Surge em segundo lugar a pesquisa na Internet, colocada por um dos 

professores numa óptica de auto-formação (“Além de ter algo que me permite 

também actualizar-me e cultivar-me, consigo também aprender nestas consultas que 

faço.” [Prof. 11]). Um dos professores refere o recurso à Internet para 

participação em chats com alunos (“Vou muito à Internet, tenho mail, entro nos 

‘chatrooms’ dos alunos. Eles dizem-me quais são os ‘chatrooms’ deles e eu entro.” [Prof. 

8])62. Outro professor refere a utilização de máquina fotográfica digital e o 

respectivo tratamento e arquivo de fotografias no seu computador como uma 

das mudanças mais recentes em termos pessoais (“Dantes brincava só com a 

máquina fotográfica normal. Hoje em dia também gosto de brincar com a digital porque, 

ao fim e ao cabo, é o que me tem permitido aprender mais, porque a nível de programa de 

tratamento de imagem tenho feito muitas coisas.” [Prof. 16]). Outro professor anda 

dá conta não propriamente do uso pessoal que faz, mas do interesse que tem 

em aprender a trabalhar com o computador, recorrendo para isso a uma 

estratégia de acompanhamento do que o marido vai fazendo no computador 

(“Como o meu marido mexe muito, eu gosto é de me sentar ao pé dele. Vou vendo o que 

ele faz e depois ele está a fazer uma coisa e eu digo para ele fazer de uma certa 

maneira...” [Prof. 28]). 

 
                                                 

62  Este mesmo professor refere o apoio que solicita ao filho para poder aceder aos 
referidos chatrooms (“Pedi ao meu filho para me arranjar aquilo dos nicknames e tudo!), de forma a 
não ser identificada com o nome próprio (“Não podia entrar lá como professor X. Já vou falando com 
eles, não tenho problemas nenhuns…”). 
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7.4.2.1.6. OUTRAS REFERÊNCIAS A PROPÓSITO DO USO  

Concluímos a apresentação dos resultados sobre o uso das tecnologias 

com uma síntese dos aspectos referidos pelos professores entrevistados que não 

foram incluídos nas subcategorias anteriores (subcategoria “Outras 

referências”). O teor global das referências aqui incluídas aponta já no sentido 

do que, na perspectiva dos professores, pode ser entendido como factores a ter 

em conta na sua relação profissional com os computadores e sua utilização para 

fins educativos. 

Um dos professores [Prof. 13] é de opinião que há um desfasamento entre 

o que os computadores podem oferecer, o que o currículo determina e os 

horários tal como estão presentemente estruturados, considerando que a sua 

utilização, implicando outros tempos, se ajustará melhor ao que chama trabalho 

em “oficina”. Reconhece que por isso mesmo, apesar de ser um bom utilizador 

a título individual (“Eu uso frequentemente o computador.”), não usa tanto as 

tecnologias com os alunos como gostaria (“Ainda não começámos a trabalhar muito 

com eles.”).  

Na mesma linha, está outro professor que acha que se perde muito tempo 

no caso de ser necessário ensinar os alunos a trabalhar com as tecnologias antes 

de ser possível trabalhar ao nível do currículo (“Se, por exemplo, eu começar do 7º 

ano com os miúdos a trabalhar nas tecnologias, quando chego ao 10º ano já posso fazer 

outros trabalhos, mas agora, começar no 10º ano sem eles saberem mexer, perco 

tempo…” [Prof. 6]). 

O mesmo professor assume dificuldades pessoais em propor aos alunos o 

uso dos computadores, apesar de reconhecer a sua importância, criticando 

sobretudo o tipo de formação que normalmente é oferecida, uma vez que não 

responde às necessidades sentidas (“Eu já fiz acções sobre isso, só que lá está: faço 

acções mas como depois não faço aqui… isso tem de ser tanto para os alunos como para 

os professores.” [Prof. 6]). As questões da formação e do tipo de apoio que os 
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professores precisariam, pode também inferir-se de uma passagem da 

entrevista de outro professor quando se refere à dificuldade “de não conseguir 

acompanhar as inovações e não conseguir aplicar as coisas como deve ser…” [Prof. 8]. 

A desadequação da formação tradicional (“A experiência que eu tenho é que 

as pessoas fazem formação hoje, mas daqui a 6 meses esqueceram e não utilizam.” [Prof. 

15]) e a constatação da eficácia da ajuda informal que vai sendo feita pelos 

colegas (“Mas há muito esta formação informal, em qualquer escola em que haja um 

responsável pela área de informática, encontras muito esta formação informal.” [Prof. 

15]), são dois aspectos salientes nos professores que a este aspecto se referiram e 

que, de alguma maneira reforçam a necessidade de reequacionar o modo como 

os professores são preparados. “Mobilizar-se para aprender” (“O que não 

conseguia, registava e perguntava no dia seguinte ou ao meu marido ou a alguma colega 

que estivesse aqui…” [Prof. 25]), “aprender com os colegas” (“Fui adquirindo os 

meus conhecimentos aos bocadinhos, porque, entretanto ia estando com o colega X, que é 

um colega que estava no Nónio…” [Prof. 25], ou “aprender com os alunos” (“Tento 

resolver sozinha com os alunos.” [Prof. 10] são exemplos de estratégias sugeridas 

para superar as dificuldades individuais, principalmente do ponto de vista 

técnico. 

Um dos professores refere-se ao forte uso dos computadores que alguns 

alunos já demonstram, não apenas para comunicarem entre si, mas também já 

para realizarem os trabalhos escolares (“Não é a Internet para conversarem, mas 

utilizam-na mesmo para a escola, para recolha de informação…” [Prof. 6]), com o que 

isso significa em termos de pressão sobre si próprio enquanto professor (“Quase 

todos os miúdos, pelo menos em grande parte, já têm computador em casa. Pode não ser 

muito bom... mas quase todos têm computador em casa.”, “Pelo menos é o que eu sinto 

como professora, vejo eles a falarem, a trocarem coisas…”[Prof. 6]).  

Ainda em relação ao forte uso da Internet pelos alunos, são vários os 

professores que se referem às questões relacionadas com a falta de preparação 
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dos alunos para pesquisarem e trabalharem a informação de que necessitam e 

com o problema emergente de plágio (“Aconteceu uma vez com uma miúda em 

Português. A professora mandou fazer um trabalho – já não me lembro sobre o quê - que 

tiraram literalmente da Internet para entregar.” [Prof. 6]). 

Daqui decorre outro tipo de pressão sentida por alguns professores, uma 

vez que é já claro para eles que os seus alunos terão de estar preparados para 

usar as tecnologias ao longo da vida (“Ao longo da vida profissional deles, vão ter de 

trabalhar com computadores.”, “Eles, se foram para Arquitectura vão ter de usar 

computadores…” [Prof. 9]). 

7.4.2.2. O USO DE TECNOLOGIAS NA ESCOLA EM GERAL 

Complementarmente às referências feitas pelos professores aos projectos 

de índole pedagógica desencadeados ao nível da escola, a análise da 

subcategoria relacionada com as “tecnologias na escola” (com 15,7% das 

referências desta dimensão) permite alargar o conhecimento sobre a situação 

das escolas no que se refere precisamente a outro tipo de iniciativas e 

utilizações, mas também a outros aspectos que, de alguma maneira, favorecem 

ou podem dificultar o uso dos computadores nas escolas envolvidas. 

No caso da Escola A, um dos professores refere o pouco uso pedagógico63 

que em geral se observa na escola e que, em sua opinião, é em grande parte da 

responsabilidade dos órgãos directivos, devido à falta de iniciativas e incentivo 

(“Não vejo grande iniciativa e as pessoas que estão à frente acho que não têm grande 

inclinação para isso.” [Prof. 22]), que se restringem à utilização dos computadores 

pelos serviços administrativos (“A única utilização que fazem é o trabalho de 

secretaria, estatística, de gestão prática das coisas, mas não um trabalho, muito mais 

avançado, de uso pedagógico das novas tecnologias.” [Prof. 22]). A falta de um 

                                                 

63 Uso intencional dos computadores, por professores e alunos, no processo de ensino e 
aprendizagem. 
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projecto de utilização pedagógica das TIC ao nível da escola consubstancia-se, 

de acordo com outro dos professores, da mesma escola, na valorização quase 

exclusiva da componente material, ou seja, por apenas se investir na aquisição 

de software educativo, de computadores para equiparem “salas multi-usos” e da 

contratação de um técnico informático para manutenção dos computadores64. 

Segundo este professor, a direcção da escola assume apenas a responsabilidade 

ao nível de criação de espaços e de disponibilização de recursos, cabendo aos 

professores a responsabilidade pela sua maior ou menor utilização para fins 

pedagógicos. 

Não muito diferente parece ser o panorama da Escola B, em que também 

são referidos diferentes espaços alternativos criados em torno da biblioteca da 

escola para utilização de professores e alunos. É, aliás, referida por um 

professor, a criação de duas salas às quais os professores podem recorrer com as 

suas turmas em função de um calendário previamente definido e da 

disponibilidade a cada momento65. São salas que os alunos também podem 

utilizar autonomamente para realização dos seus trabalhos e onde podem 

receber apoio, em caso de necessidade, por parte dos professores encarregados 

da vigilância66. Sobre uma dessas salas, um dos professores diz ter sido criada 

no âmbito de um projecto específico da escola que tinha como principal 

finalidade “facilitar o acesso dos alunos aos computadores” [Prof. 13]. Apesar destas 

iniciativas ao nível da escola, um dos professores entrevistados refere também, 

                                                 

64 De referir que nesta escola existem desde antes do seu envolvimento no programa de 
formação, um centro de recursos e uma biblioteca devidamente equipados, bem como a referida 
sala multi-usos destinada a professores e alunos, para além das salas exclusivamente dedicadas 
às disciplinas de informática. 

65 São referidos por diversos professores os problemas da exiguidade de tempo e espaço 
para todos, o que “leva alguns a não utilizar a sala”[Prof. 11] mesmo que pensassem realizar aí 
algumas actividades. 

66 Esta vigilância é feita por diferentes professores, de forma rotativa, levando um deles a 
afirmar ser esse tempo muitas vezes atribuído a um determinado professor “para tapar buracos 
no horário.” [Prof. 13]. 
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à semelhança do que se passa na Escola A, uma certa desresponsabilização por 

parte da liderança da escola (“Devia haver uma maior sensibilidade ao nível do 

Conselho Executivo” [Prof. 11]), embora outro professor afirme que “a escola se 

preocupa e tenta fazer investimentos.” [Prof. 14]). 

No caso da Escola C é no centro de recursos da escola que os professores 

entrevistados afirmam realizar-se a quase totalidade do trabalho pedagógico 

que implica a utilização das tecnologias. Por um lado, porque, como salientam, 

as salas de aula não dispõem de qualquer tipo de equipamento, não sendo 

possível realizar aí qualquer tipo de trabalho que envolva uso de computadores 

(“Não é em termos de aula, porque na aula não podemos. Em contexto de aulas não 

temos recursos.” [Prof. 1]), mas também porque, apesar de disporem de uma sala 

de informática na escola, é uma sala que reconhecem não estar suficientemente 

equipada (“Aqui na escola existe outra sala de informática, mas que tem algumas 

limitações…”, “nem sempre temos os programas de que precisamos.” [Prof. 1]), ou não 

ser muito confortável ter de fazer essa deslocação (“Numa aula de 50’ é 

extremamente difícil estarmos a deslocar-nos para aqui e até a própria marcação prévia 

da sala, estarmos sujeitos…” [Prof. 6]). Os professores mais motivados para a 

utilização das tecnologias em contexto curricular são pois obrigados a deslocar-

se, com os seus alunos, ao centro de recursos, realizando aí aulas de carácter 

mais prático (“O centro de recursos permite-nos disponibilizar algum espaço para este 

tipo de aulas mais práticas, mais de apoio…” [Prof. 1]).  

Os professores que sobre isso se manifestaram reconhecem, no entanto, 

que os recursos disponíveis são muito mais utilizados autonomamente pelos 

alunos e por sua iniciativa, do que propriamente por professores. Um dos 

entrevistados refere, aliás, que é baixo o uso que os colegas fazem do centro de 

recursos (“Embora as pessoas tenham um centro de recursos bem apetrechado, 

raramente os professores o utilizam.” [Prof. 1]). Este professor sublinha o trabalho 

que foi desenvolvido de forma a envolver os alunos a participarem muito activa 

na gestão das actividades do centro e mesmo na condução de actividades de 
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formação (“Fizemos uma coisa que não foi feita nas outras escolas, no âmbito do centro 

de formação daqui, que foi levar os próprios alunos a apoiarem a formação, para além de 

darem apoio técnico.” [Prof. 1]).  

A Escola D é a única que, como pudemos constatar anteriormente, tomou 

a iniciativa de colocar computadores em todas as salas de aula após a programa 

de formação ter terminado (“Neste momento todas salas têm computador.” [Prof. 

24], “A escola tinha alguns computadores que funcionavam normalmente, só com 

ocupação de tempos livres, com jogos e assim… agora fiquei muito contente em saber 

que já tem um em cada sala.” [Prof. 28]), para além do incentivo dado, com o 

destacamento de um professor e um plano de trabalho específico previamente 

elaborado, à dinamização da “sala mediadora” anteriormente referida (“No ano 

passado, tivemos o projecto em que me propunha, às turmas que lá iam, dar-lhes um 

mínimo de bases, para eles conseguirem trabalhar sozinhos e serem autónomos.” [Prof. 

24]). Este professor refere, aliás, um aspecto curioso de haver colegas que 

deixaram de frequentar a sala mediadora com os seus alunos, uma vez que já 

dispunham de um computador na própria sala de aulas (“Há uma turma que não 

quis entrar no projecto, mas como tem computador na sala de aula… não vão à sala 

mediadora, só para alguma pesquisa.” [Prof. 25]). A “atitude favorável” da 

liderança da escola (“Oficialmente, a escola assume as tecnologias.” [Prof. 25]) é um 

dos aspectos que os professores referem e ao qual atribuem também um certo 

dinamismo que se verifica entre os professores (“Internamente os grupos 

empenham-se”, “A escola é muito dinâmica.” [Prof. 27]). 

A Escola E surge aos olhos dos dois professores entrevistados, como uma 

escola muito bem equipada no que respeita a computadores (“Nós temos montes 

de computadores aqui nesta escola. Esta escola está optimamente equipada.” [Prof. 12]) 

e de espaços onde os alunos e os professores se podem deslocar para 

trabalharem com eles (“O centro de recursos tem uma zona de informática e de vídeo, 

tem uma zona de biblioteca e tem um gabinete de audiovisual que é onde vai funcionar a 

rádio escolar…” [Prof. 12]), muito embora um dos professores destaque a 
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inexistência de recursos humanos necessários à rentabilização dos 

equipamentos disponíveis ajudando, por exemplo, os colegas a utilizarem as 

tecnologias (“Eu acho que é muito importante. As escolas deviam ter, na sua orgânica, 

uma área dessas… A escola não tem ninguém organicamente: está dependente das boas 

vontades e da sorte de terem ou não terem pessoas que sabem do assunto para a 

manutenção da parte informática e para o auxílio. Não há ninguém com horas para dar 

esse tipo de apoio.” [Prof. 15]. 

7.4.2.3. VISÃO SOBRE O PAPEL DAS TECNOLOGIAS 

Relativamente ao modo como este grupo de professores encara as 

tecnologias ao serviço da educação67, foram identificadas 152 referências (13,5% 

do total de referências desta dimensão, como se referiu anteriormente). A 

análise detalhada deste conjunto de referências permitiu identificar três 

principais eixos segundo os quais é possível caracterizar o que os professores 

pensam sobre os computadores e sobre o seu papel para fins educativos: 

− Um primeiro eixo, com grande parte das referências desta subcategoria 

(65,8%), em que o conjunto de professores se manifesta sobretudo em 

torno da necessidade de uma nova perspectiva sobre o que significa hoje 

ensinar e aprender e da necessidade de mudanças nas práticas 

pedagógicas provocadas pelo desenvolvimento tecnológico em geral e 

pelo desafio da integração dos computadores na escola em particular; 

− Um segundo eixo, com um valor francamente mais baixo (20,4%), em que 

os professores se manifestam tendo principalmente como base o 

reconhecimento dos benefícios que estas novas tecnologias podem 

aportar ao ensino e à aprendizagem; 

                                                 

67 Visão: Referências explícitas que permitem compreender o modo como os professores 
vêem as tecnologias ao serviço de objectivos educativos e o papel que aí podem desempenhar 
(porquê, para quê, o quê e como). 
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− Por último, um terceiro eixo, em que sobressai no discurso dos 

professores o reconhecimento da inevitabilidade que representam já as 

tecnologias nos mais diferentes sectores da sociedade e na 

inevitabilidade de a escola as ter de equacionar na preparação dos alunos 

(11,8% das referências). 

Relativamente ao primeiro eixo, podem encontrar-se diferentes tipos de 

manifestações: as que remetem para a necessidade de mudança do modo de 

pensar (“O próprio professor tem que passar a ter outra filosofia” [Prof. 22], para a 

necessidade de mudança do modo de trabalhar (“…também não podem ser aulas 

expositivas, têm de ser aulas mais dinâmicas, mais participativas.” [Prof. 7], “…a 

forma de eles [alunos] estarem a trabalhar no computador, se o trabalho que eu vou 

mandar fazer… terá de ser organizado, mas acho que vou mexer nos computadores, não 

vai haver aquela parte de eu estar no quadro a explicar – vai ser um trabalho diferente.” 

[Prof. 8], “Aquilo que se pretende com eles [alunos] é fazer exactamente currículos 

alternativos – é não passar as aulas sentados, aulas muito expositivas…” [Prof. 12]), 

para a necessidade de preparação específica dos professores (“O trabalho com 

estas novas tecnologias pressupões aprendizagem, mas essa aprendizagem tem de ser 

praticamente desde o zero…” [Prof. 1], “O professor tem que perceber, tem de dominar 

a máquina minimamente como utilizador, senão não é capaz de apoiar os alunos. E 

depois implica que o professor saiba o que é que lá há, o que pode fazer…” [Prof. 32], 

para a necessidade de uma outra atitude do professor face à própria formação 

(”o que acontece é que os colegas têm sempre uma tarefa das tais que não precisam 

conhecer as tecnologias … porque hoje em dia a tecnologia evolui quase a um ritmo 

diário e não se pode estar a dar formação sobre cada técnica…” [Prof. 16]), para uma 

maior abertura ao trabalho com os colegas (“É sempre importante sabermos que 

não estamos sozinhos, que há outras pessoas a trabalhar o mesmo.” [Prof. 12] e 

também para o papel decisivo que o professor irá desempenhar no próprio 

processo de integração dos alunos nas tecnologias (“Eu penso que é uma forma de 

ajudar os alunos a explorar o material novo que vai por aí.” [Prof. 30], “ajudar a 
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descobrir, utilizar e, inclusive, se aparecerem alunos que tenham medos, integrá-los…” 

[Prof. 22]).  

Diversas são as referências que ajudam a compreender melhor as 

mudanças antecipadas pelos professores no que se refere aos modos de 

trabalho dentro da sala de aulas68 em que o computador é utilizado como 

recurso: um papel mais activo dos alunos (“A verdade é que os alunos é que têm de 

trabalhar com os computadores.” [Prof. 10), actividades diferenciadas (“…trabalho 

de uma forma em que os alunos não estão todos a fazer a mesma coisa…” [Prof. 11]), 

maior autonomia dos alunos (“Há uma hora por dia de trabalho autónomo em que os 

alunos é que escolhem o que querem fazer. Têm um mapa e eles é que gerem esse tempo.” 

[Prof. 32], “os alunos podem fazer as suas pesquisas sozinhos, não é?” [Prof. 30]), 

trabalho colaborativo (“Vai ser um trabalho mais de equipa.” [Prof. 6]), outro tipo 

de relação entre aluno e professor (“Eu acho que nós temos de usar isto, nós estamos 

ali, não é o professor num pedestal, acho que aprendemos uns com os outros.” [Prof. 7], 

outras aprendizagens e competências (“Já devem saber pesquisar na Internet…” 

[Prof. 28], outro tipo de produtos (“outros trabalhos, eles terão de fazer um relatório 

para os colegas.” [Prof. 6], “Ou pode surgir porque algo tem de se fazer. Porque, por 

exemplo, é preciso enviar alguma coisas para os correspondentes: escreviam no 

computador porque surgiu um motivo específico para o usar.” [Prof. 32]), melhores 

resultados (“Se for dado espaço para que o aluno explore, treine, mexa, ele aprende 

mais do que se for a ouvir o professor.” [Prof. 28], e outros modos de avaliação das 

aprendizagens (“…depois tem de haver outro tipo de avaliação … a avaliação não tem 

de ser só testes.” [Prof. 6]). 

                                                 

68 Alguns professores referem-se explicitamente também à inadequação das salas com 
computadores que as escolas criaram para atenuar a falta de recursos que permitiria o 
conveniente apetrechamento das salas de aulas propriamente ditas. É o que se pode depreender 
da referência de um deles quando afirma que “Uma aula de Informática não resolve nada.” [Prof. 
23] ou de outro que diz: “Era óptimo que todas as salas de aula tivessem um computador de forma a 
quando fosse necessário falar sobre um determinado tema os alunos poderiam pesquisar. Seriam os alunos 
a procurar e a encontrar.” [Prof. 12]. 
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Relativamente ao segundo eixo, em que incluímos as referências que 

enfatizam a importância do reconhecimento, por parte dos professores, dos 

benefícios que os computadores podem trazer para a aprendizagem, são 

também diversos os modos como esse reconhecimento é apresentado e 

justificado. Para a maior parte dos professores que se referiram explicitamente a 

este aspecto, os benefícios situam-se sobretudo ao nível das novas 

oportunidades que proporcionam em termos de acesso à informação (“Os 

computadores são a via para o saber de muita coisa.” [Prof. 27], “Uma das vantagens é 

o acesso e a circulação da informação. É mais actual, mais precisa e muito mais rápida.” 

[Prof. 24], “Essa informação dá-lhes a conhecer o que se passa do outro lado, e estarem 

mais alerta, mais atentos.” [Prof. 27], nomeadamente através da Internet (“Agora 

já sei que com a Internet descobre-se tudo…” [Prof. 9] “É uma maneira muito cómoda 

de ver exposições, seja o que for, é uma informação que está sempre actualizada e 

disponível em nossas casas.” [Prof. 11] e em termos de maior motivação por parte 

dos alunos (“Eu acho que aí as crianças já vão beneficiar, ficam entusiasmados…” 

[Prof. 28].  

Outros professores chamam a atenção para a necessidade de uma nova 

forma de se equacionar o uso do computador, sob risco de não trazer qualquer 

mais-valia relativamente a outros meios (“Quer, dizer, as novas tecnologias não 

vêm trazer nada de novo se continuarem a ser utilizadas como os outros recursos até 

aqui. Se as tecnologias forem utilizadas de forma diferente…” [Prof. 31] até porque, 

como se pode ler numa das passagens de uma das entrevistas, os computadores 

implicam outros desafios do ponto de vista cognitivo: “Eu acho que dá uma 

qualidade diferente no tipo de raciocínio porque eles [os alunos] vão jogar com 

conhecimentos que têm e vão ter que os utilizar e juntar para construir alguma coisa 

diferente. Acho que a nível intelectual há uma qualidade diferente daquela de seguir um 

procedimento passo a passo.” [Prof. 23].  

Ainda sobre os benefícios, é interessante verificar as referências que são 

feitas a áreas específicas do currículo e que, no caso deste conjunto de 
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professores, vão desde a Matemática (“Muito rentável o computador na 

Matemática.” [Prof. 6], às Línguas e Literaturas (“Penso que as Línguas e as 

Literaturas podem também beneficiar das novas tecnologias, mais concretamente ao 

nível da escrita, motivações…” [Prof. 8], passando pelas Artes (“É importante 

visualmente, é importante o domínio dessa tecnologia. Para as Artes, o domínio do 

computador é importante. É uma tecnologia que, no meio artístico, é uma necessidade de 

aprendizagem, como técnica…“ [Prof. 10].  

No caso do primeiro ciclo de escolaridade e dada a sua especificidade 

própria em termos de organização curricular, é interessante a visão que um dos 

professores transmite sobre os benefícios da utilização dos computadores, 

nomeadamente ao nível da escrita: “Os miúdos no computador têm uma vantagem 

na escrita, na aprendizagem da escrita que é o poder de emendar com facilidade. Isto é 

importante quando se está a aprender a escrever, não é? … Desenvolve também porque 

eles têm que ir à procura das letras e ajuda à aprendizagem da leitura.” [Prof. 32]. 

A inevitabilidade das tecnologias em geral e na educação em particular 

(terceiro eixo considerado) está patente no discurso dos professores e assenta 

em argumentações algo diferenciadas, embora com um denominador comum, 

que decorre da necessidade da escola preparar convenientemente os alunos 

para o seu futuro profissional (“Ao longo da vida profissional deles vão ter de 

trabalhar com computadores.” [Prof. 9], “É o futuro e nós temos de transmitir isso. É o 

futuro e eles [os alunos] estão cada vez mais virados para isso.” [Prof. 11]).  

Outro conjunto de justificações, de alguma maneira próximo desta, está 

directamente relacionado com o facto de os alunos fazerem parte da geração 

que nasceu já com as tecnologias e, por isso mesmo, a escola não as poder 

ignorar (“Isto é uma revolução completa nas nossas crianças e temos é que as 

acompanhar … aparecem outros apelos, outras mensagens…” [Prof. 27], “Não faz 

sentido eles saírem da escola sem saberem…” [Prof. 23], “Eu acho que um aluno que 

saia da escola sem saber mexer num computador é um analfabeto.” [Prof. 28]).  
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De uma forma mais específica, outras referências sugerem a atribuição 

dessa responsabilidade ao professor (“Penso que sim que é a função do professor. É 

fundamental.” [Prof. 27]) até porque, como diz outro dos entrevistados, a sua 

utilização implica o domínio de conhecimentos e competências particulares sem 

as quais não será possível fazer uso de todo o seu potencial (“Eu acho que uma 

nova tecnologia é outra linguagem que é muito importante e muito diferente das outras. 

Eu não penso que se deva dispensar as outras linguagens, mas a linguagem do 

computador…” [Prof. 10]). 

7.4.2.4. CONFIANÇA NO USO DAS TECNOLOGIAS 

No que se refere à confiança que os professores dizem sentir relativamente 

aos computadores e ao seu uso para fins educativos 69 , identificámos 64 

referências explícitas, ou seja 5,7% do total de referências da dimensão que diz 

respeito à relação actual dos professores com as tecnologias.  

A maioria das referências está directamente relacionada com a maior ou 

menor segurança que os professores afirmam sentir: “Não, não me sinto 

completamente segura, mas sinto-me mais à vontade.” [Prof. 9]; “Eu já tenho resolvido 

tantos problemas e sinto mais segurança.” [Prof. 11]; “Este ano já me sentia à vontade 

para ir à sala de computadores de 15 em 15 dias.” [Prof. 32]; “talvez aquela turma ter 

sido minha o ano passado, já estava à vontade com eles…” [Prof. 12]; “Eu sinto-me à 

vontade de vir para aqui com eles [sala equipada com computadores], de os ajudar e 

estou com eles” [Prof. 14]; “Não tenho qualquer problema em dizer-lhes ‘olha, agora 

ajuda-me aqui’, não tenho problema nenhum.” [Prof. 7], “Sinto-me mais segura com os 

alunos.” [Prof. 27]; “Acho que não há que haver receio.” [Prof. 16]).  

Apenas três dessas referências remetem para a falta de segurança dos 

professores: (“Fico um bocadinho assustada e completamente insegura.” [Prof. 25]; 

                                                 

69 Confiança: Referências explícitas ao grau de segurança manifestado pelos professores 
relativamente ao uso de computadores para fins educativos. 
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“Eu acho que é o não estar muito segura, não conseguir nunca aprender totalmente…” 

[Prof. 14]; “quer dizer que não me sinto muito à vontade nas tecnologias.” [Prof. 6]. 

No que se refere ao que lhes confere essa confiança, os professores fazem 

depender isso de um conjunto bastante diferenciado de factores: de possuírem 

uma sólida competência profissional (“Necessita de ter uma capacidade, quer 

pedagógica, quer a nível de formação pessoal e de um bem estar muito forte para que não 

se sinta ultrapassado e para que não sinta o seu ego diminuído.” [Prof. 22]; “Não, não 

sinto receio, não mexe com a minha segurança enquanto professora.” [Prof. 14]), de se 

sentirem bem preparados (“Não consigo ir para uma turma mais ou menos, eu tenho 

de ir bem preparada.” [Prof. 6]), de tempo para essa preparação (“Não é no sentido 

de não ser capaz, porque tenho verificado que quando tenho tempo consigo e desbloqueio 

determinadas situações.” [Prof. 8]; “Penso que com mais tempo, vou dar a volta.” 

[Prof. 14]), de dominar bem as tecnologias (“Saber trabalhar com o PowerPoint, 

inserir uma imagem. Saber fazer bem as coisas no computador e saber como as coisas se 

fazem e não por palpite.” [Prof. 5], de investimento pessoal (“Eu já tenho resolvido 

tantos problemas… pois não desisto facilmente […] e isso dá-me força para continuar.” 

[Prof. 11]; “Porque o que eu trabalhava no computador era fazer aquele trabalhinho de 

texto e mais nada. A partir daí foram muitas e muitas noites e muitas dúvidas e mutas 

questões postas.” [Prof. 25]; do apoio dado por colegas (“O que me dá uma certa 

segurança é ter aquele colega também lá na aula.” [Prof. 12]; “Quando não sei, peço 

ajuda. Nisso estou muito à vontade para o fazer.” [Prof. 14]) e, por último, de aceitar 

que se pode aprender com os alunos (“Não tenho problemas nenhuns em pedir 

ajuda aos alunos.” [Prof. 7]). 

7.4.2.5. ATITUDES FACE ÀS TECNOLOGIAS 

A atitude dos professores face ao uso das tecnologias para fins 

educativos70, é a subcategoria com menor número de referências, representando 

                                                 

70 Atitudes: Referências explícitas à predisposição, favorável ou desfavorável, face ao uso 
dos computadores para fins educativos. 
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apenas 3,3% do total de unidades de sentido da dimensão referente à relação 

actual dos professores com as tecnologias. São na sua totalidade referências 

positivas, denotando adesão pessoal às tecnologias e ao seu uso na sala de aulas 

com os alunos, embora reflictam diferentes graus e argumentos para justificar 

essa adesão.  

De entre o leque de argumentos, o maior número de referências faz 

depender essa atitude favorável do gosto pessoal pelas tecnologias e pelos 

computadores em particular (“gostar de trabalhar com computadores”). Em 

segundo lugar, surgem dois outros argumentos, de alguma maneira 

relacionados entre si. Num deles, os professores fazem depender a atitude 

favorável face aos computadores de um imperativo profissional, mais amplo, 

directamente relacionado com a sua atitude face à mudança em geral e com o 

reconhecimento de que necessitam de aprender para acompanharem as 

mudanças à sua volta. Ilustram bem essa perspectiva, referências como, “a 

pessoa tem de estar em cima do acontecimento, tem de se actualizar.” [Prof. 11], “Não é 

muito importante o que as pessoas sabem, mas que achem que sim, que as coisas têm de 

mudar.” [Prof. 31], “Eu digo por mim, pois muitas vezes sinto necessidade de fazer as 

coisas de outra maneira.” [Prof. 8], ou ainda, “houve aqui um salto que foi imposto 

pela minha própria necessidade.” [Prof. 1].  

No outro argumento emerge a importância que alguns professores 

atribuem não apenas à necessidade de aprender a trabalhar com os 

computadores, mas principalmente à maneira como o procuram fazer. 

Defendem neste caso a importância que assumem para eles as experiências 

concretas que tentam fazer para ganharem confiança (“Com os computadores 

também sou um bocadinho assim: experimento. [Prof. 1], “Sim, sim. Não domino tudo, 

de todo. Vou lendo às vezes umas coisas, vou experimentando…” [Prof. 23], ou “Eu 

quando comecei, eu e os outros, quando começámos a interessar-nos e a explorar tudo 

isso, fomos para lá [para a sala com computadores. Começámos na tentativa e erro, por 

nossa iniciativa.” [Prof. 30]).  
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A solicitação de ajuda aos colegas é outro dos argumentos referidos, 

podendo daí inferir-se não apenas uma atitude positiva face aos computadores, 

mas sobretudo uma atitude pró-activa relativamente às dificuldades que a sua 

integração vem colocar profissionalmente aos professores (“Quando não consigo 

resolver pergunto a alguém…Às vezes telefono a uma colega de informática, ainda 

ontem me aconteceu isso, estive ali bloqueada…” [Prof. 8]).  

Não ter medo de errar, ser perseverante e aceitar aprender com os alunos, 

são os restantes argumentos apresentados e que podem ser ilustrados por 

referências como: “Não deixo de fazer porque acho que não sei ou vou falhar.” [Prof. 

13], “Eu não tenho medo de errar mesmo com os meus alunos. Vamos experimentar e 

ver o que é que sai.” [Prof. 13], “Já tenho resolvido problemas devido ao meu espírito de 

persistência e de tentar tudo antes de me dar por vencido.” [Prof. 11], “Eu sou capaz de 

estar até às três ou quatro da manhã até encontrar aquilo que quero.” [Prof. 8], 

“…termos alunos ao nosso lado que têm essas competências. Eu acho que isso é 

positivo.” [Prof. 1], “Estou simplesmente a vê-los, a aprender com eles.” [Prof. 5].  

7.4.2.6. CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS ACTUAIS 

Dado que a análise detalhada de ganhos referentes a conhecimentos e 

competências que apresentámos a propósito da dimensão anterior (referente ao 

“Programa de Formação”) já nos proporciona uma representação bastante 

profunda do pensamento do conjunto dos professores, e de forma a evitar 

redundâncias desnecessárias, optámos por apresentar aqui apenas as 

referências que de alguma maneira complementam aquela descrição e nos 

ajudam a compreender melhor as suas preocupações nesta área71. 

                                                 

71  Para maior facilidade na leitura dos resultados e porque são dois aspectos 
intrinsecamente relacionados, juntámos neste ponto as referências dos entrevistados aos seus 
conhecimentos e às suas competências na área das tecnologias no momento da realização das 
entrevistas. 
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No que se refere ao domínio de competências específicas, emerge 

sobretudo a preocupação com as dificuldades do ponto de vista técnico (“Desde 

que não desapareçam os programas que tenho instalados, consigo resolver…” [Prof. 

13], “… mas se entretanto o programa desaparecia … eu também ficava atrapalhada.” 

[Prof. 27]). Um dos professores, referindo-se aos colegas em geral, considera o 

desconhecimento sobre o que fazer com os computadores na sala de aulas o 

aspecto mais problemático (“A comunidade dos professores está muito longe de estar 

preparada para enfrentar os desafios das novas tecnologias … a maior parte dos 

professores faz uma utilização do computador de uma forma muito perfeita de substituir 

a máquina de escrever e pouco mais.” [Prof. 22]). Isso pode ser ilustrado com uma 

outra referência no mesmo sentido de outro professor que se refere a casos 

concretos de colegas que costuma apoiar: “Como é que eu faço? Abro o PowerPoint 

e agora como é que eu, com isto, dou uma aula? É este o fosso!” [Prof. 15]. 

No que se refere aos conhecimentos, destaca-se: 

− A preocupação manifestada relativamente à necessidade de 

sistematização e articulação entre os aspectos tecnológicos e os aspectos 

pedagógicos (“Às pessoas que investem e que têm esse tipo de à vontade e que 

são utilizadores responsáveis dos equipamentos, falta-lhes outro tipo de 

sistematização que é construírem um edifício pedagógico com base naquilo.” 

[Prof. 15]); 

− A necessidade de um conhecimento aprofundado sobre o conteúdo do 

software educativo disponível (“É o trabalhar com o programa e ver até que 

ponto podemos utilizar, rentabilizar, explorar ao máximo para utilização com os 

alunos.” [Prof. 25] e de procurarem estar informados relativamente à 

saída de novos recursos para as suas áreas disciplinares específicas (“Há 

muitos materiais novos, muitas coisas novas que nós agora vamos tendo 

conhecimento delas e vamos tentanto integrar na nossa actividade.” [Prof. 7], 

“Eu sei que saiu um conjunto grande de CD-ROM da área da Literatura 

Portuguesa.” [Prof. 30]); 



453 

− A necessidade de aprofundar o conhecimento que permita avaliar, de 

forma sólida, a qualidade desses recursos (“A preparação tem de ser 

adquirida, relativamente à qualidade dos recursos que utilizamos” [Prof. 1]); 

− A necessidade de se investir ao nível da utilização desses produtos 

dentro da sala de aulas (…”outra coisa é se sabem ou não sabem como se 

utiliza dentro das salas de aula.” [Prof. 24]. 

7.4.2.7. SÍNTESE PARCIAL DA RELAÇÃO DOS PROFESSORES COM TECNOLOGIAS  

Perceber se os professores usam de facto as tecnologias nas suas práticas 

pedagógicas e com que objectivos, mas também o que pensam sobre o papel 

dos computadores para fins educativos, que conhecimentos e competências 

consideram ter e com que “confiança” usam os computadores eram, como 

referimos, o propósito desta dimensão. Embora correndo o risco de ignorarmos 

alguns aspectos relevantes para a caracterização dos professores após um ano e 

meio depois de concluída a formação, faremos de seguida uma sistematização 

dos aspectos mais salientes da análise detalhada que acabámos de apresentar. 

Lembramos que foram codificadas nesta dimensão cerca de um terço do 

total das referências identificadas no conjunto das entrevistas, ou seja 1128 

referências (30,8% do total de referências). Dentro desta categoria, destaca-se 

claramente o número de referências ao “uso” propriamente dito dos 

computadores, seja envolvendo directamente os professores (55,1% das 

referências nesta dimensão), sejam as referências ao uso que é feito nas escolas a 

que pertencem (15,7%), o que de alguma maneira indicia uma forte relação com 

situações concretas de utilização de computadores. 

Das restantes categorias, pode salientar-se ainda o conjunto de referências 

feitas ao modo como os professores vêem os computadores, com 13,5% das 

referências, verificando-se valores bastante mais baixos no conjunto de 

categorias formado pelos aspectos mais directamente relacionados com os 

conhecimentos, competências, atitudes e confiança. 
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Ao nível do uso dos computadores, parece-nos ser de salientar, por um 

lado o elevado valor verificado no que se refere a actividades com alunos, com 

mais de metade das referências relacionadas com o uso (51,4%) e, por outro 

lado, a diversidade de usos constatada. De facto, para além das actividades com 

alunos, as restantes referências distribuem-se de forma mais ou menos 

equilibrada por actividades com colegas, na preparação de aulas, na 

participação em projectos específicos e actividades de carácter pessoal.  

No caso das actividades de utilização dos computadores com os alunos e 

de forma a obtermos elementos que permitissem compreender melhor a 

situação em cada uma das escolas, procedemos ao agrupamento dos 

professores pelas escolas respectivas. Dessa análise poder-se-ão retirar algumas 

conclusões provisórias, entre as quais incluímos, desde logo, ao nível das 

escolas, que apenas numa delas parece haver uma utilização de computadores 

relativamente frequente e com alguma regularidade. 

De facto, de entre os professores que referem actividades com alunos, 

apenas numa das escolas isso parece acontecer, uma vez que nas restantes, ou 

não há referências, ou as referências denotam, em termos gerais, uma utilização 

pouco frequente, resumindo-se, por exemplo, no caso da Escola B, a uma 

utilização esporádica e dependente da disponibilidade de sala para a qual os 

professores têm de deslocar as turmas quando isso acontece. 

Na escola em que isso acontece com mais frequência e regularidade, as 

actividades decorrem quase exclusivamente nas instalações do centro de 

recursos multimédia, embora alguns professores recorram também à sala de 

computadores existente na escola. 

A título de exemplo, as actividades realizadas pelos professores desta 

escola, bastante diversificadas, traduzem-se, quer em actividades directamente 

relacionadas com o currículo, por exemplo através da consulta de software 

educativo específico ou de construção de materiais pelos próprios alunos, quer 



455 

em actividades dirigidas à aquisição e desenvolvimento de competências 

específicas, como é o caso da preparação dos alunos para a utilização e selecção 

de informação na Internet, ou ainda no desenvolvimento de competências 

matemáticas com recurso a ferramentas próprias.  

As referências dos professores à sua participação em projectos específicos 

envolvendo o uso de tecnologias permitem, por outro lado, percebermos o tipo 

de actividades que envolvem vários professores da mesma escola em 

actividades não necessariamente relacionadas directamente com o currículo de 

uma determinada disciplina. São, nesse caso, projectos transversais visando, 

por exemplo, o desenvolvimento de competências informáticas por parte dos 

alunos, ou projectos promovidos exteriormente e a que as escolas aderiram.  

Ao nível da utilização dos computadores para preparar as aulas, o 

principal tipo de actividades continua a ser a realização de testes e fichas de 

avaliação, havendo referências também a materiais para os alunos (por 

exemplo, resumos, guiões e fichas de trabalho), e a materiais para exposição da 

matéria na aula. A Internet, para consulta de materiais sobre os temas tratados 

nas aulas, é também um recurso referido com frequência. 

No que se refere ao uso dos computadores com colegas, a maior parte das 

referências tem subjacente a procura de apoio técnico junto dos professores que 

têm mais conhecimentos de informática. Apoio que se traduz, em alguns casos, 

na realização de sessões de formação especificamente destinadas à 

aprendizagem informal 

Em termos de uso pessoal dos computadores, a maior parte das 

referências remete para actividades de escrita, impressão e arquivo de 

documento, logo seguida da actividade de pesquisa na Internet.  

Relativamente ao modo como este grupo de professores encara as 

tecnologias ao serviço da educação, a maior parte manifesta-se sobretudo 
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relativamente à necessidade de uma nova perspectiva de ensino e de mudanças 

nas práticas pedagógicas provocadas pelo desenvolvimento tecnológico em 

geral e pelo desafio da integração dos computadores na escola em particular. 

Para este grupo de professores que, em geral, considera ter confiança 

suficiente para organizar actividades pedagógicas com computadores, isso 

depende de factores muito diferentes, conforme o caso: de possuírem uma 

sólida competência profissional; de se sentirem bem preparados; de tempo para 

essa preparação; de saber trabalhar bem com as tecnologias; de investimento 

pessoal; do apoio dado por colegas; de aceitar que se pode aprender com os 

alunos.  

No que se refere ao domínio de competências específicas, emerge 

principalmente da análise a preocupação com as dificuldades do ponto de vista 

técnico, mas também o desconhecimento sobre o que fazer com os 

computadores na sala de aulas. 

Ao nível das atitudes e embora denotando uma perspectiva favorável 

relativamente ao uso das tecnologias com os alunos, são diferentes os factores 

que os professores apresentam para justificar essa atitude favorável. Para 

alguns isso depende do gosto pessoal pelas tecnologias. Para outros isso 

depende, sobretudo, de um imperativo profissional relacionado com a atitude 

face à mudança em geral e com o reconhecimento que um professor, enquanto 

profissional, tem de fazer novas aprendizagens para acompanhar as mudanças. 

Para outros ainda, a atitude favorável depende do reconhecimento da 

necessidade de aprender a trabalhar com os computadores, mas sobretudo da 

forma como essa aprendizagem é realizada, sublinhando, aliás, a importância 

que aí assume a realização de experiências concretas e o apoio dado por colegas 

na aquisição e consolidação da confiança.  
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Terminamos com o elenco dos diferentes tipos de dificuldades que os 

professores, no seu conjunto, consideram interferir na sua relação com as 

tecnologias para fins educativos: 

− O desfasamento entre o que o currículo determina e o potencial que os 

computadores podem oferecer do ponto de vista pedagógico; 

− A impossibilidade de concretização do trabalho com os computadores, 

devido ao modo como os horários estão estruturados; 

− A necessidade de despender muito tempo na aprendizagem das 

tecnologias por parte dos alunos antes de ser possível trabalhar ao nível 

do currículo;  

− A desadequação da formação tal como é feita habitualmente, não 

respondendo às necessidades específicas relacionadas com a integração 

efectiva das tecnologias na actividade dos alunos; 

− A falta de preparação dos alunos para pesquisarem e trabalharem a 

informação de que necessitam; 

− A falta de um projecto de utilização pedagógica das TIC ao nível da 

escola; 

− As salas de aula sem equipamento mínimo, não sendo possível realizar aí 

qualquer tipo de trabalho que envolva uso de computadores; 

− A inexistência de recursos humanos necessários à rentabilização dos 

equipamentos disponíveis ajudando, por exemplo, os colegas a 

utilizarem as tecnologias. 

Estas dificuldades, constituem, aliás, uma antecipação das representações 

sobre o conjunto de factores que para este grupo de professores pode facilitar 

ou inibir o uso educativo dos computadores e que aprofundaremos no ponto 

seguinte.   
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7.4.3. AS REPRESENTAÇÕES SOBRE OS FACTORES DETERMINANTES DO USO  

Um terceiro eixo de análise do conteúdo das entrevistas visava 

documentar as representações dos professores inquiridos sobre os factores que, 

na sua perspectiva, condicionam ou determinam o maior ou menor grau de uso 

das TIC pelos professores em geral. Para facilitar a análise e respectiva 

apresentação de resultados, partimos de uma interrogação que tem como base a 

distinção que pode ser estabelecida entre factores de natureza pessoal (contexto 

interno) e factores profissionais extrínsecos aos próprios professores (contexto 

externo), no sentido de averiguar se a integração das TIC nas práticas 

educativas dos professores é influenciada maioritariamente por factores de 

natureza individual (como atitudes, motivações, conhecimentos, competências, 

etc.) ou maioritariamente por factores decorrentes do contexto em que está 

profissionalmente inserido.  

Muito embora esta interrogação só possa ser respondida, de forma cabal, 

com a análise detalhada dos aspectos que compõem cada um desses contextos, 

que mais adiante faremos, a ideia que ressalta da observação do Quadro 7.26 

(FACTORES DETERMINANTES DO USO), é a de que, pelo menos aparentemente, os 

professores atribuem mais importância aos factores de ordem profissional, com 

67,3% das referências desta dimensão, contra cerca de um terço apenas das 

referências de cariz predominantemente pessoal (32,7%).  

Partindo do princípio que os valores encontrados representam o grau de 

importância atribuído pelos professores aos temas sobre os quais se 

manifestaram72, isso é reforçado, aliás, pelo facto de os cinco factores mais 

                                                 

72 Neste tipo de entrevistas, em que é dada aos entrevistados a liberdade de decisão sobre 
o grau de investimento em cada tema e cabendo ao entrevistador sobretudo o papel de 
assegurar que a conversa permanece dentro dos objectivos traçados, pode aceitar-se o princípio 
de que a extensão e profundidade que os professores dedicam a cada tema estão em directa 
proporção com a importância relativa que atribuem a esses mesmos temas. 
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referidos pelos professores, considerando no seu conjunto todas as categorias, 

serem factores extrínsecos ao indivíduo.  

QUADRO 7.26 FACTORES DETERMINANTES DO USO 

fr. % 

FACTORES PESSOAIS 

Concepções pedagógicas 117 21,3 

Atitudes 115 20,9 

Confiança 89 16,2 

Benefícios 76 13,8 

Formação específica em TIC 63 11,5 

Domínio técnico 48 8,7 

Experiência de utilização 28 5,1 

Posse de computador pessoal 14 2,5 

Total parcial 550 32,7 

FACTORES PROFISSIONAIS 
  

Escola 219 19,4 

Acesso às tecnologias 192 17,0 

Formação de professores 179 15,8 

Alunos 138 12,2 

Contexto nacional (macro) 124 11,0 

Suporte 110 9,7 

Tempo  73 6,5 

Área disciplinar 51 4,5 

Tipo de trabalho 38 3,4 

Total parcial 1130 67,3 

Total 1680 100,0 

 

Por outro lado, no que se refere aos factores pessoais (contexto interno), 

resulta também da observação do referido quadro que, são sobretudo as 

questões relacionadas com as “Concepções pedagógicas” e com as “Atitudes” 

dos professores a determinar o uso das tecnologias para fins educativos, com 

21,3% e 20,9% respectivamente, logo seguidos do factor “Confiança”, com 

16,2% e do factor relacionado com o reconhecimento dos “Benefícios” dessa 

utilização, com 13,8% das referências.  
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A “Formação específica em TIC” (11,5%), o “Domínio técnico” (8,7%), a 

“Experiência de utilização” (5,1%) e a “Posse de computador pessoal” (2,5%), 

constituem o grupo de factores a que os professores atribuíram menor 

importância para a decisão de utilizar ou não as tecnologias para fins 

educativos. 

No que se refere aos factores de natureza profissional (contexto externo), 

são os que se situam ao nível do próprio contexto em que trabalham, a “Escola”, 

com 19,4% das referências, seguido de perto pelo “Acesso às tecnologias”, com 

17,0% e da “Formação de professores”, com 15, 8% das referências, a que os 

professores atribuem maior importância. Em segundo lugar de importância 

situa-se o grupo de factores constituído por “Alunos” (12,2%), “Contexto 

nacional” (11,0%) e “Suporte” às actividades com TIC (9,7%). Com valores 

bastante mais baixos, fica o grupo de factores composto por “Tempo” (6,5%), 

“Área disciplinar” (4,5%) e “Tipo de trabalho” (3,4%). 

De modo a sistematizarmos os elementos que permitam responder de 

forma mais específica à interrogação que colocámos – e também a outras 

questões em que essa mesma interrogação possa desdobrar-se dentro de cada 

um dos dois contextos considerados (interno e externo) –, apresentamos de 

imediato os resultados da análise propriamente dita sobre cada um dos factores 

referenciados pelos professores. 

7.4.3.1. FACTORES PESSOAIS  

7.4.3.1.1. CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS 

Embora não o façam sempre de forma explícita, está presente, na grande 

maioria das referências incluídas nesta categoria, a importância atribuída pelos 

professores à relação que existe entre o modo de ver o processo de ensino e 

aprendizagem e a eventual integração e sucesso das TIC nas actividades dos 

alunos. Por outras palavras, a ideia geral a que chegámos, é que, embora 
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utilizando argumentos muito diversificados, o conjunto de professores 

considera que isso se torna muito mais difícil no caso de os professores 

permanecerem com uma visão tradicional do que significa ensinar e aprender, 

baseado na transmissão do conhecimento científico pelo professor e num papel 

passivo por parte dos alunos na recepção desse mesmo conhecimento (“os 

professores habituaram-se durante muitos anos a afirmar e a valorizar os seus 

conhecimentos, porque transmitiam os seus conhecimentos e estavam no patamar de 

cima.” [Prof. 22]; “há muitos professores que ainda não conseguem, que acham que têm 

de ser eles a dominar tudo, a ver tudo, a controlar tudo.” [Prof. 28]). Acham, pelo 

contrário, que isso se torna naturalmente menos complicado no caso dos 

professores em que não exista já esse modo de conceber e organizar o trabalho 

com os alunos (“um professor que já tenha uma forma de trabalhar em que os alunos 

são mais activos, mais participantes, é mais fácil.” [Prof. 32].).  

De acordo com a análise das referências feitas pelos professores, deter 

uma concepção tradicional de ensino constitui em si mesmo um obstáculo (“é 

daí que vem a maior resistência, porque isso mexe com a forma de trabalhar do professor 

e se o professor tem uma forma muito tradicional de trabalhar, ou seja, pôr-se à frente da 

turma e ele ser ali o actor principal é mais difícil.” [Prof. 32] por variadas razões, 

mas principalmente pela insegurança causada quando os professores se 

apercebem que a utilização das TIC implica mudanças significativas no modo 

como habitualmente trabalham (“aquele ensino magistral, para toda a turma, tem 

que mudar.” [Prof. 31] e do receio pela falta de competência que têm nessa área 

(“Acho que isso é importante porque a pessoa que não tenha essa segurança e que sinta 

que tem imensas lacunas nesse campo, acho que é uma pessoa que não vai querer 

enveredar por aí por causa dos resultados.” [Prof. 4]). 

Em síntese, os obstáculos podem resultar, entre outros:  

− Da forma como os professores se posicionam face ao seu papel de 

professor (“o próprio professor tem que passar a ter outra filosofia: ajudar a 
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descobrir, utilizar e inclusive, se aparecerem alunos que tenham medos, metê-los, 

integrá-los…” [Prof. 22]; “os professores precisam de mudar uma coisa 

importante, que eu penso que muitos ainda não atingiram e que é pensarem que 

os alunos têm de aprender sempre com o professor.” [Prof. 28]);  

− Da dificuldade em aceitarem que o professor não tem de saber tudo e 

que não há problema em mostrar que não sabe aos alunos (“Sim, os 

professores têm um certo receio. É receio principalmente de ficarem mal perante 

os alunos.” [Prof. 15]; “Seria também uma mais-valia um certo distanciamento 

em relação à postura antiga dos professores, que eles têm de dominar tudo” 

[Prof. 14]; “Não consigo ir para uma turma mais ou menos, se calhar é problema 

meu: eu tenho que ir bem preparada e saber bem aquilo que fizer com eles.” 

[Prof. 6]); “Não tenho complexos com isso, não sou daquelas pessoas que só dá 

quando tem a certeza que está certa.” [Prof. 13];  

− Da dificuldade em aceitarem aprender com os próprios alunos, 

reconhecendo e aproveitando os saberes que eles possuem, 

nomeadamente no domínio das tecnologias (“Eu acho que esses professores 

como têm esse medo nunca vão utilizar e nunca utilizam.” [Prof. 7]; “Se calhar 

é esse o nosso medo: eles utilizarem tanto e nós termos esta inibição.” [Prof. 6]; 

“temos que estar disponíveis, mais que não seja para dizer que não sei - olha, 

ensina-me!” [Prof. 27]; “Quando tenho dúvidas pergunto-lhes. Há-de haver um 

ou outro que consegue resolver os problemas.” [Prof. 13]; “sou franca, muitas 

vezes pedia-lhes ajuda. Via as coisas que não sabia e eles lá diziam…” [Prof. 27]; 

Eu estou muito à vontade com eles, vejo aquilo também como uma forma de 

aprendizagem minha.” [Prof. 12]); 

− Das dificuldades e problemas concretos que a utilização dos 

computadores traz ao nível da própria organização e gestão do processo 

(“é complicado porque os miúdos estão ali à espera, começam a perturbar-se, a 

agitar-se e às tantas a pessoa tem que estar a resolver o problema que se está a 

passar no computador e em simultâneo verificar como é que o grupo está…” 

[Prof. 31]) 
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− Da exigência de realização de outro tipo de actividades e selecção de 

estratégias diferenciadas em função de diferentes necessidades e ritmos 

de trabalho (“diferentes actividades em simultâneo na sala de aulas em 

pequenos grupos de trabalho que o professor supervisiona.” [Prof. 31];  

− Do grande investimento profissional que os professores se apercebem 

que têm de fazer (“um trabalho com estas novas tecnologias pressupões 

aprendizagem, mas essa aprendizagem tem de ser praticamente desde o início.” 

[Prof. 1]). 

7.4.3.1.2. ATITUDES 

As referências ao modo como as atitudes dos professores podem afectar a 

utilização das tecnologias são bastante diversificadas, constituindo no seu 

conjunto, um leque de aspectos que podem ajudar a compreender melhor em 

que termos isso constitui um obstáculo, ou que condições devem estar reunidas 

para que a utilização dos computadores ao serviço da aprendizagem seja maior.  

De entre estes aspectos, destacam-se no discurso dos professores 

nomeadamente os que estão relacionadas com as questões motivacionais em 

geral (motivação para aprender, motivação para mudar as suas práticas) e com 

características pessoais dos próprios professores (como a persistência, por 

exemplo), mas também com o conhecimento ou desconhecimento do que pode 

ser feito com as tecnologias, com a disponibilidade para reconhecer as 

vantagens que as TIC podem significar, ou ainda com um conjunto de outras 

razões que vão desde o “receio de falhar”, à “impessoalidade das máquinas” e 

ao “tempo que se perde” com os computadores. 

 Em termos motivacionais, são ilustrativas algumas passagens das 

entrevistas em que a utilização das TIC é sobretudo uma questão da vontade 

dos professores (“Mais do que haver tecnologias e espaço é os professores quererem 

usá-las.” [Prof. 31]), principalmente por se recusarem liminarmente a aprender 

(“No meu grupo somos oito e estão lá duas professoras que têm uma certa relutância 
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com os computadores, porque nunca viram ou porque não querem ver, também há um 

bocadinho isso” [Prof. 13]; “Os professores dizem isto informalmente, mas depois não 

assumem: ‘eu não quero aprender computadores, eu não quero aprender tecnologias.” 

[Prof. 31]), mas também por não estarem dispostos a mudar as suas práticas 

(“…indisponibilidade dos professores que criaram hábitos de tal forma que não mudam. 

Acabaram por se circunscrever a uma determinada forma de agir e de funcionar e vão 

sempre recusar essa nova tecnologia.” [Prof. 1]; “Não tenho feito essas coisas porque 

não me apetece fazer com os computadores.” [Prof. 6]; “No meu caso, não tenho aquela 

predisposição para estar voltada para esse tipo de tecnologias, ou porque não tenho 

paciência, ou porque estou ainda agarrada àquele modo de trabalhar…” [Prof. 5]; 

“Porque é que o professor há-de mudar a sua maneira de dar aulas, se funciona tão 

bem?” [Prof. 28]). 

O professor estar ou não estar receptivo à mudança e predispor-se ou não 

ao esforço que essa mudança implica, parece ser aliás, a principal fonte das 

“resistências” a que os professores se referem nas entrevistas: seja por 

“comodismo” (“Acho que às vezes também é um bocado de comodismo utilizar o 

computador, estar ali a dar atenção…” [Prof. 24]), pela “falta de tempo” (“O que eles 

dizem é que têm uns programas muito extensos, que não têm tempo para dar a matéria, 

que os meninos acabam por não saber nada e que perdem tempo, perdem imenso tempo.” 

[Prof. 31]; “Eu tenho muito pouca paciência para trabalhar com o computador porque 

perco muito tempo.” [Prof. 5]), ou mesmo em função da “idade” dos professores 

(“penso que as pessoas mais velhas são um bocado mais reticentes em relação a isso.” 

[Prof. 24]; “Quando eu falo em colegas mais velhas, é mais velhas em tudo: na maneira 

de estar na vida. Já estão acomodadas, já fizeram tudo, acham que como já lhes falta 

pouco tempo para saírem daqui, não vale a pena investirem mais.” [Prof. 25]). 

 O desconhecimento do que fazer com as tecnologias (“Há alguma dúvida 

por parte de muitos colegas em utilizar as novas tecnologias.” [Prof. 30]; “De que 

maneira é que eu posso concretizar isto.” [Prof. 14]) e das mais-valias da sua 

utilização (“não vêem de facto aquilo que determinadas tecnologias lhes podem dar e de 



465 

facto penso que é isso.” [Prof. 30]; “há sempre a sensação de que se o conceito não for 

lido no papel, não fica.” [Prof. 15]), são algumas das razões apresentadas para a 

“falta de interesse” de muitos professores, fazendo, aliás, depender isso do 

reconhecimento da sua utilidade prática (“perceberem que aquilo é útil, faz sentido 

e serve para alguma coisa.” [Prof. 31]; “eu penso que as pessoas aderem se virem 

benefícios do ponto de vista dos conteúdos.” [Prof. 15]), como teremos oportunidade 

de detalhar na categoria respectiva, mais adiante (Benefícios). 

7.4.3.1.3. CONFIANÇA 

O facto de a utilização dos computadores estar dependente da confiança 

que os professores sentem, ou não sentem, na manipulação das tecnologias, é 

um aspecto relevante para este conjunto de professores. Manifesta-se 

principalmente com referências alusivas à “sensação de medo”, “receio”, 

“insegurança” e “ansiedade” que resultam do facto de não dominarem 

convenientemente as tecnologias (“Acho que os professores quando mão têm esse à 

vontade, têm medo, tentam evitar. Acho que é uma das causas do afastamento dos 

professores em relação à parte da informática.” [Prof. 16].  

Pela positiva, manifesta-se por afirmações que sugerem que sentir 

confiança é um factor decisivo para que os professores decidam utilizar as 

tecnologias com os seus alunos (“o que dá segurança às pessoas é a sensação de 

dominar minimamente aquilo.” [Prof. 32]; “quando isso acontecer, eu vou-me sentir à 

vontade a trabalhar com os miúdos nas tecnologias, no computador.” [Prof. 6]; “as 

pessoas estão mais predispostas porque estão mais à vontade, estão mais confiantes.” 

[Prof. 27]) 

Os medos têm expressões diversas: 

− O “medo de não fazer bem”, o “medo de falhar”, de “mostrar que não 

sabem” e de “ficarem mal” face aos alunos (“Alguns devem intimidar-se 

um bocado e não gostar de mostrar que afinal não sabem tudo.” [Prof. 8]; 
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“Tenho a impressão que isso acontece com estas duas colegas, pelo menos numa 

delas é o medo de falhar.” [Prof. 13]; “É receio principalmente de ficarem mal 

perante os alunos.” [Prof. 15]); 

− O medo de “perda de poder” que isso significa (“e um pouco de perder o 

seu poder. Nalguns acho que é capaz de ser uma questão de medo de perder o 

poder que têm.” [Prof. 8]; “Há colegas que têm um certo medo de não dominar 

os computadores, que os miúdos saibam mais do que eles. [Prof. 25]); 

− O “medo de estragar” (“Uma das coisas que eu tenho constatado é, por 

exemplo, que as pessoas têm medo de mexer no material. O grande receio das 

pessoas é mexer e estragar.” [Prof. 16]; “Não sei, talvez um bocado de medo de 

mexer naquilo, talvez um bocado de medo de apagar o que lá está.” [Prof. 24]; “é 

saber que está à vontade, que não vai estragar, que o computador não vai 

explodir.” [Prof. 12]; 

−  O “medo da novidade” em si mesmo (“O medo está sempre associado a algo 

que é novo, a algo que os professores desconhecem.” [Prof. 22]; “sentem-se 

inseguros porque lidar com a inovação é complicado.” [Prof. 11]); 

− O desafio que isso implica em termos de mudança das práticas (“Eu 

penso que esta história da utilização do computador não é só porque é uma 

máquina, é também porque mexe com formas de trabalhar e funcionar com o 

professor que as pessoas resistem, até às vezes mais do que a utilização do 

computador.” [Prof. 32]; “toda a vida trabalhei assim, deu-me resultados, tenho 

bons alunos, sabem ler, sabem escrever, para que é que me vou meter com mais 

isto [os computadores].” [Prof. 28]). 

Alguns professores referem-se ainda à insegurança do ponto de vista 

profissional de alguns professores (“motivos intrínsecos, provavelmente a 

insegurança que eles têm enquanto professores é também um factor.” [Prof. 14]) como 

justificação para a falta de confiança demonstrada também quando colocados 

perante o desafio que os computadores representam e pela posição “comodista” 

em que se colocam “desculpam-se que são inseguros, que assim sabem fazer…” [Prof. 
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28]; “porque é que há-de arriscar?” [Prof. 14]; “Eu acho que hoje em dia toda a gente 

quer aprender, mas sem ser muito incomodada, sem interferir muito com os seus 

projectos de vida pessoais. Sem que isso altere muito os seus horários de vida. Isso aí é 

um bocadinho mais complicado.” [Prof. 5]). 

7.4.3.1.4. BENEFÍCIOS 

De forma explícita, apenas um professor faz referência ao facto de o 

reconhecimento das vantagens da utilização dos computadores poder 

influenciar outros professores, subordinando isso directamente aos conteúdos 

específicos das disciplinas que leccionam (“Eu penso que alguns professores 

poderiam ser motivados se em termos da sua disciplina concreta vissem vantagem na 

utilização de alguns meios e não no geral, não no geral!” [Prof. 30]). 

No entanto, embora a maior parte dos professores entrevistados não se 

tenha referido explicitamente ao reconhecimento dos benefícios que a utilização 

das tecnologias pode trazer ao processo de ensino e de aprendizagem como 

uma das condições para que os professores venham a ponderar o seu uso, 

foram diversos os benefícios a que se referiram, permitindo-nos inferir que se 

trata, pelo menos, de um factor a ter em atenção. De entre os benefícios 

identificados pelos professores, destacam-se principalmente os que têm os 

alunos como alvo. Como diz um professor, “teria de ser o computador visto como 

um meio à disposição dos alunos para eles aprenderem.” [Prof. 28]. São os seguintes 

os benefícios identificados: 

− Facilidade de acesso à informação (“por exemplo para fazermos um projecto 

de impacto ambiental num determinado local, não precisamos de ir recolher a 

informação todas ao local como antigamente, ou ir a uma biblioteca fazer isso.” 

[Prof. 22]; “por exemplo na História e na Matemática há muitas coisas, 

exercícios resolvidos, para eles é muito bom…” [Prof. 6]); 

− Representação e visualização de conceitos e fenómenos que de outra 

maneira seria impossível (“porque sempre foi uma dificuldade muito grande 
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explicar-lhes as estações do ano.” [Prof. 22]; “porque a geometria, a geometria 

no espaço, eles têm muitas dificuldades e se for dada com tecnologia, com 

computadores, eles a visualizarem aquilo, rotações, simetrias, eles aprendem e 

fica lá, acho eu.” [Prof. 6]; “para eles tentarem visualizar as coisas e não ser só 

escrever as coisas, tentar vê-las primeiro, saber como é a função e não é, ajudar a 

perceber melhor o que nós fazemos.” [Prof. 7]); 

− Comunicação e interacção entre os alunos (“aquele espírito de inter-ajuda, 

de enriquecimento, de troca, de partilha.” [Prof. 27]; “troca de correspondência 

com outras escolas directamente, podemos contactar com outras línguas, povos e 

culturas.” [Prof. 27]) 

− Maior rapidez no processamento da informação (“Nós introduzimos os 

dados e ele faz, faz gráficos, diz-nos logo as médias, preenchemos logo a 

tabela…” [Prof. 6]; “é mais rápido introduzir na base de dados e depois explorar 

os resultados.” [Prof. 27]); 

− Conteúdos mais apelativos (“Mais agradável para os alunos.”[Prof. 6] ; 

“aspecto estético e de qualidade gráfica do produto.” [Prof. 22]); 

− Preparação para o mundo do trabalho (“um geógrafo, cada vez mais, 

principalmente a nível regional, o seu computador é uma ferramenta de trabalho 

extremamente necessária. Não faz sentido que ele não o utilize na sala de aula.” 

[Prof. 22]; “Provavelmente havendo apelo ao mundo do trabalho, fazendo de 

forma aos professores perceberem que para estes alunos está completamente fora 

de questão viverem num mundo sem computadores.” [Prof. 32]). 

Os benefícios para os próprios professores, referidos com menor 

frequência, incidem apenas nas vantagens que a tecnologia traz em termos de 

organização do trabalho do professor e a economia de tempo que isso poderá 

implicar (“preparando as aulas de outra forma, com outro equipamento, rentabilizam o 

tempo.” [Prof. 1]).  
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7.4.3.1.5. FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM TIC 

A maior parte dos professores reconhece a importância que a formação 

específica poderia assumir na tomada de decisão de utilizar computadores nas 

suas práticas. Colocam em causa, no entanto, a qualidade da formação que, no 

geral, é oferecida pelos centros de formação de professores, por ser 

predominantemente técnica e na maior parte dos casos não incluir precisamente 

a especificidade das matérias que leccionam e informação pedagógica sobre 

metodologias de trabalho com os alunos. Por essa razão, acham que a formação 

que é oferecida acaba por não contribuir para os professores mudarem o modo 

como costumam fazer as coisas. Afirmam, ainda, que essa formação não é, em 

regra, suficiente, uma vez que se aprende a trabalhar com as ferramentas, mas 

quase nunca se vai além disso. Segundo os professores, seria necessário terem 

também a possibilidade de experimentar e praticar as coisas que aprendem nas 

acções de formação que frequentam. Dizem que, como isso não acontece, 

acabam por esquecer também muitos dos conhecimentos técnicos adquiridos, 

tornando-se inúteis e sem qualquer influência efectiva na mudança das práticas. 

7.4.3.1.6. DOMÍNIO TÉCNICO 

Para a maior parte dos professores inquiridos é necessário dominar as 

tecnologias do ponto de vista técnico para que seja possível equacionar o seu 

uso com os alunos (“requer também o conhecimento do professor, que tem de dominar 

umas técnicas elementares para funcionar com o sistema.” [Prof. 11] “ligar uma 

impressora, estabelecer a ligação entre os cabos, conseguir ir à Internet.” [Prof. 31]; 

“Uma das coisas fundamentais para um professor, para se sentir bem, é que domine 

aquilo que está a utilizar.” [Prof. 22]; “que saiba bem mexer com isso.” [Prof. 6]), 

incluindo aí também ao conhecimento efectivo das aplicações usadas (“É preciso 

que o professor já saiba trabalhar bem com os diversos programas.” [Prof. 31]; “É 

preciso que saibamos muito bem trabalhar com eles [programas].” [Prof. 7]; “Conhecer 

as potencialidades todas que o CD dá […] a pessoa tem de conhecer tudo o que ele 

consegue fazer.” [Prof. 7]). 
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A ”frustração”que resulta de não dominar a máquina e de não ser capaz 

de “resolver problemas básicos” é um obstáculo subjacente ao discurso dos 

professores entrevistados que parecem defender a ideia de que isso possa ser a 

razão do afastamento das tecnologias em geral por grande parte dos 

professores (“Também há realmente aspectos que nos frustram, como professores, e eu 

passei por alguns desses momentos. É assim, quando eu não domino as tecnologias, 

quando, por exemplo, o sistema cai, ou o programa cai, é complicado…” [Prof. 31]; “Se 

entretanto o programa, aquilo desaparecia… eu também já ficava atrapalhada.” 

[Prof.27]). 

7.4.3.1.7. EXPERIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO 

São poucas, como vimos, as referências dos professores aos obstáculos que 

possam advir da falta de experiência de utilização dos professores. De entre os 

professores que sobre esse aspecto se manifestaram, são várias, no entanto, as 

referências feitas à importância que assume, por um lado, a experiência anterior 

de utilização dos computadores (“É mais fácil quando há já uma certa prática 

prévia.” [Prof. 1]) e, por outro lado, a importância que tem o facto dos 

professores se disporem a praticar (“Passa muito pela utilização.” [Prof. 15];  

“Praticar! Eu acho que a gente aprende, é assim que se aprende.” [Prof. 6]; 

“Experimentar, dizem que a experiência não faz mal nenhum, experimentar é bom.” 

[Prof. 28]; “depois é treinar e não perder o embalo a seguir à acções de formação, porque 

se perdermos volta tudo à estaca zero.” [Prof. 7]) . 

7.4.3.1.8. POSSE DE COMPUTADOR PESSOAL 

Possuir computador pessoal não é, como se viu anteriormente, um factor 

que tenha merecido grande relevância por parte do conjunto dos professores 

entrevistados. Apenas um professor se refere explicitamente a isso: “Rejeitam 

porque, muitas vezes, não têm computador em casa.” [Prof. 14]. As poucas 

referências restantes são as de um professor que reconhece a limitação que 

resulta do facto de não possuir ligação à Internet em casa (“Tenho de meter a 
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Internet em casa, porque realmente eu preciso mesmo.” [Prof. 6]) e as de outro 

professor que reconhece a importância que para ele assumiu o facto de possuir 

um computador portátil (“Por exemplo, eu tenho aprendido muito também no 

portátil, anda comigo para todo o lado e tenho tudo lá. Chego aqui e ligo à rede, 

actualizo o software…” [Prof. 16]). 

7.4.3.2. FACTORES PROFISSIONAIS 

7.4.3.2.1. ESCOLA 

Para além das questões relacionadas com a escassez de equipamento que, 

como veremos no ponto seguinte (“Acesso às tecnologias”) são um dos factores 

inibidores do uso com mais expressão entre os professores, nesta categoria 

emerge um conjunto de factores relacionados entre si e que, sumariamente, têm 

a ver directamente com as condições efectivas de trabalho existentes nas 

escolas. Condições que, como vimos anteriormente, os professores consideram 

serem determinantes para que alguém pondere vir a utilizar as tecnologias e se 

sinta confortável, depois, a utilizá-las efectivamente. 

A análise detalhada do conjunto de referências nesta categoria permite 

perceber a rede de aspectos que aí se situam e que, não constituindo novidade 

em si mesmo individualmente, podem constituir um bom ponto de partida para 

uma intervenção concertada ao nível de cada uma das escolas. No caso 

concreto, foi possível identificar e agrupar: i) os aspectos referentes à 

“liderança” das escolas e à importância da sua acção, em geral, na criação de 

condições para que a integração das tecnologias seja possível ou, pelo menos, 

facilitada (26,5% das referências); ii) As questões referentes ao próprio 

funcionamento e à dinâmica interna das escolas (21,5%); iii) As referências à 

importância que assume não haver computadores nas salas de aulas e à 

escassez de espaços apropriados (19,6%); iv) As questões concretas em termos 

de falta de tempo decorrentes da organização actual dos horários lectivos e/ou 

da exiguidade de tempo disponível para usarem as salas especificamente 
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criadas para o efeito (16,4%) e, por último, v) Os problemas relacionados com a 

falta de recursos humanos que ajudem e apoiem os professores nesses 

processos (16,0%). 

Embora o escalonamento daí resultante possa não ser significativo do peso 

relativo que os professores atribuem a esses aspectos, até porque apresentam 

valores próximos, não deixa de indiciar a importância atribuída ao papel que aí 

desempenham as lideranças das escolas e ao modo como as escolas estão 

organizadas e funcionam internamente.  

No que diz respeito à importância que podem assumir as lideranças das 

escolas, as referências são tanto no sentido de promover e facilitar a utilização 

das tecnologias (“Nesse ano tínhamos na escola uma pessoa com muito perfil, aberta 

às tecnologias, que não sabia tecnologias, mas que achava que sim”[Prof.31]), como no 

que a ausência da sua acção pode dificultar a adopção das tecnologias (“Não 

vejo grande iniciativa e as pessoas que estão à frente acho que não têm grande iniciativa 

para isso” [Prof.22]). O factor “liderança” divide-se, aliás, em dois: um, mais 

directamente relacionado com a acção, ou seja, as iniciativas que os órgãos 

directivos das escolas desencadeiam, deliberadamente, com esse objectivo; 

outro, que tem a ver sobretudo com o tipo de utilização visado, ou seja, a visão 

da escola sobre o papel das tecnologias e sobre os objectivos da sua utilização 

em contexto educativo. 

No factor “funcionamento interno” estão sobretudo subjacentes as 

questões relacionadas com a organização e dinâmicas de trabalho entre os 

professores, com a circulação da informação, mas também com o número de 

alunos por turma (“as turmas serem grandes não permite aulas mais práticas e fazer 

várias actividades com turmas de 28 alunos é complicado” [Prof.7]), ou mesmo a falta 

de sistemas de incentivo específicos. 

A questão dos espaços é colocada principalmente em referência à 

impossibilidade de fazer qualquer tipo de trabalho com computadores nas 
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próprias salas de aulas, ou dos inconvenientes que resultam de ter de partilhar 

as salas especialmente equipadas para esse efeito (“nunca sabemos se, naquela 

semana, vamos ou não ter os meios para trabalhar, nem se a sala está disponível” 

[Prof.14]; “mesmo assim, a sala não está livre sempre.” [Prof.7]). 

O factor “tempo” é referido a propósito não apenas da maior ou menor 

flexibilidade dos horários lectivos de forma a permitirem o recurso às 

tecnologias (“como nós temos aulas de 2 horas, isso permite-nos, ao nível do 

Secundário, trabalhar de outra maneira” [Prof.1]), mas também da necessidade de 

tempo específico para os professores poderem organizar e experimentar 

actividades com os alunos (“quando se parte para este tipo de projectos, deveria 

existir logo à partida uma estruturação do trabalho e do tempo ao nível da própria 

escola” [Prof.1]). 

Por último, é a não existência de recursos humanos nas escolas, 

especialmente dedicados a apoiar os professores nas actividades com 

computadores que, de acordo com os professores inquiridos, não permite 

índices mais elevados de utilização. Ou, como um dos professores defende, “em 

cada escola tem de haver, provavelmente, um grupo de professores que faça uma 

formação a sério e que depois possa ir passando e mostrando ‘olha, eu com os meus 

alunos faço isto…’” [Prof.28]. 

7.4.3.2.2. ACESSO ÀS TECNOLOGIAS 

A escassez de equipamento em geral, isto é, poucos computadores, 

computadores avariados ou desactualizados e em locais que não se prestam a 

uma utilização regular, são aspectos unanimemente mencionados pelo conjunto 

de professores entrevistados, para quem esse parece ser aliás, como vimos, um 

dos aspectos com mais peso dentro dos factores externos considerados. Como 

refere um dos entrevistados, “se os professores os começassem a ter à disposição [os 

computadores], livres, nesse caso se calhar até se sentariam para tentar mexer neles. 

Mas como não há…” [Prof. 8]. 
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É um factor que se traduz numa multiplicidade de problemas que 

isoladamente considerados poderiam não representar grande obstáculo, mas 

que, no seu conjunto, e pela frequência com que os professores dizem 

confrontar-se, podem constituir razão suficiente para algum desânimo por parte 

dos professores interessados em utilizar as tecnologias com os seus alunos. 

Traduz-se, entre outros, por: 

− Salas de aulas desprovidas de equipamento: “Em contexto de aulas não 

temos recursos” [Prof. 1], o que implica que professores e alunos tenham 

de se deslocar (“como não temos computadores, temos de nos deslocar e estar 

sujeitos à disponibilidade, porque só temos duas salas de computadores” [Prof. 

8]; 

− Falta de periféricos, como, por exemplo, scanners, o que impede a 

realização de certo tipo de trabalhos: “também estamos um bocadinho 

limitados, pois não temos scanners e esse tipo de coisas…” [Prof. 13]; 

− Falta de disponibilidade de impressoras ou dificuldade de acesso a 

impressoras, ligadas em rede, que permita a impressão quando 

necessário: “o computador não tem a impressora ligada àquele computador e o 

que tem aquele programa instalado não tem impressora. “ [Prof. 13]; “na 

semana passada não consegui imprimir em lado nenhum e isso é um bocado 

complicado.” [Prof. 1]; “a impressora não estava boa e é uma chatice porque os 

miúdos não vêem o trabalho a sair…” [Prof. 32] 

− Escassez de equipamentos acessórios, como por exemplo, máquinas 

fotográficas digitais, o que implica que esse equipamento tenha de ser 

partilhado pelos vários colegas interessados, com as dificuldades daí 

decorrentes: “Temos esse trabalho programado, mas depois é a máquina que foi 

requisitada por outro professor e eu não a tenho disponível quando quero.” 

[Prof. 13]; 

− Material que não é actualizado ou está avariado: “eu ouço os colegas 

constantemente a queixarem-se que os computadores estão avariados.” 
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[Prof. 8]; “as coisas também se estragam, não são repostas, não são actualizadas, 

nós sabemos que os miúdos estão sempre a exigir…, são novas placas gráficas, a 

RAM nunca chega, o disco é insuficiente…” [Prof. 8]; “é a máquina que não 

funciona” [Prof. 9]; “há programas que os computadores nem têm capacidade 

para aquilo.” [Prof. 7];  

− Dificuldades no acesso ao software: “com software disponível, tudo 

disponível! Não é andar cá a requisitar e não sei quê, depois vai buscar e depois 

entrega e é uma confusão! E ligado à Internet também…” [Prof. 32]; “a sala 

tinha que ter muitos materiais acessíveis aos alunos para eles poderem tocar-

lhes.” [Prof. 28]. 

A análise detalhada das referências dos professores mostra também 

estarem de acordo relativamente ao que seria a “situação ideal”, ou seja, “as 

salas de aulas devidamente equipadas”. De facto, de forma explícita ou de 

forma indirecta, quase todos os professores entrevistados fazem alusão ao 

obstáculo que constitui não poderem ter acesso aos computadores nas próprias 

salas de aula (“seria completamente diferente se pudesse ter computadores dentro da 

sala de aulas.” [Prof. 1]; “se pudéssemos ter pelo menos um computador nas salas 

normais de aula…” [Prof. 8]; “olhe, neste momento era muito mais eficaz um 

computador na aula que oito numa hora, noutra sala.” [Prof. 9]; “o ideal seria termos, 

em cada sala, um ou dois computadores para permitir flexibilizar um pouco a gestão do 

trabalho.” [Prof. 11]; “recursos adequados na sala e recursos adequados, do meu ponto 

de vista é no mínimo um computador – ou dois em turmas maiores, talvez – por sala, 

com impressora, com scanner e ligação à Internet.” [Prof. 32]; “eu diria que se 

tivéssemos um computador dentro de cada sala para cada grupo de trabalho iríamos 

mais longe e mais rápido.” [Prof. 14]; “imaginemos uma turma de 24 alunos: se 

tivessem oito computadores permitia que os alunos todos trabalhassem todos os dias no 

computador.” [Prof. 28]). 

Depreende-se, pelas referências dos professores, que as salas que as 

escolas equiparam com computadores para suprirem parte das necessidades 
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não são suficientes (“quatro computadores para uma turma que normalmente é de 24 

ou 25 alunos”; [Prof. 6]“mesmo que a gente consiga dividir por turnos é pouco, 

precisamos de mais salas equipadas” [Prof. 6]; “é claro que uma sala é pouco.” [Prof. 

5]; “isto limita-nos muito, pois é muito raro nós conseguirmos utilizar os 

computadores.” [Prof. 8]; “não há disponibilidade da sala para todos.” [Prof. 10]), 

contribuindo, aliás, para o aparecimento de novos problemas, como é o caso da 

desmotivação que provoca (“só preciso de cinco minutos de uma imagem e tenho de 

arranjar uma sala… isso complica tudo e as pessoas pensam que é melhor não fazer. “ 

[Prof. 9]), das dificuldades de gestão do tempo e espaço dedicado a alunos e a 

professores (“mas se, entretanto, chega um professor à sala com a turma, os miúdos 

que lá estavam a trabalhar têm de sair , porque essa é a prioridade, dentro da hora da 

disciplina.” [Prof. 5], dificuldades pedagógicas na gestão da própria turma 

(“ainda fui algumas vezes, mas a sala era tão pequena que não dava para levar a turma 

todas de uma vez e também não se pode levar uma metade e deixar a outra metade na 

sala, isso é muito complicado.” [Prof. 32]; “nunca dava para levar uma turma porque 

temos poucos recursos na sala.” [Prof. 30]; “nós nunca temos um espaço onde se possa 

estar com a turma inteira.” [Prof. 14]). 

Terminamos com a referência de um professor que traduz bem a 

dificuldade de acesso ao equipamento evidente nos resultados expostos, “não se 

pode querer acabar com a resistência dos professores se depois não se dá as coisas para as 

pessoas trabalharem. Isso é impensável. Se eu não tenho computador, porque é que me 

hei-de estar a preocupar?” [Prof. 32]. 

7.4.3.2.3. FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Apesar de reconhecerem que a formação que tem vindo a ser oferecida 

através do programa FOCO ser importante ao nível da “alfabetização técnica”, 

dado os professores, em geral, não possuírem os conhecimentos mínimos para 

trabalhar com computadores (“eu penso que a formação FOCO nesta área foi 

importante na fase de … digamos, de estimular que as pessoas deixassem de ser 

analfabetas…” [Prof. 22]), a perspectiva da maior parte dos professores 
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entrevistados é a de que “há muito trabalho a fazer” no que se refere à sua 

preparação pedagógica e científica para poderem utilizar e tirar rendimento das 

tecnologias, criticando o facto de a formação disponível ser muito técnica (“o 

problema é assim: tem-se feito tanta formação aos professores, os professores fazem essa 

formação e acham tudo muito bonito, mas depois, quando chegam à sala de aula, 

continuam a funcionar como sempre.” [Prof. 28]; “tenho feito formação e acho que foi 

muito bom porque me deram uma visão sobre os programas, mas depois, tirar vantagens 

daquilo… não temos.” [Prof. 25]; “a formação que está disponível, se nós virmos, este 

centro de formação praticamente só dá acções de informática.” [Prof. 15]). 

Embora considerem que sem uma formação pedagógica sólida não é 

possível fazer trabalho de qualidade, os professores reconhecem a necessidade 

formação técnica como um requisito prévio até se sentirem confiantes para 

utilizarem os computadores com os alunos (“Acho que haveria coisas mais 

interessantes para fazer, mas falta muito a esse nível, por exemplo de ligar o 

computador, trabalhar com um programa de texto, fazer uma folha de cálculo…” [Prof. 

23]; “Eu acho que devia começar no mais básico e depois fazer, por que não, um estudo e 

ver quais as reais necessidades das pessoa e em função disso…” [Prof. 5]). 

A opinião geral dos professores entrevistados é, no entanto, de que a 

formação continua a ser muito técnica e desadequada (“formação centrada na 

aprendizagem de programas” [Profs. 6, 13, 14]), pelo menos para os professores 

que, dominando suficientemente a parte técnica, gostariam de “passar à 

prática”, ou seja, recorrer aos computadores para a realização de actividades de 

aprendizagem com os seus alunos. De facto, de acordo com este conjunto de 

professores, a formação até aí oferecida estava longe de corresponder às suas 

expectativas, caracterizando-se:  

− Pela “falta de articulação entre teoria e prática” [Prof. 1] ou seja, “perceber 

como é que aqueles programas encaixam no currículo.” [Prof. 28]; 
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− Por não partir da “utilização das tecnologias em contexto de sala de aula” 

[Prof. 1] e não estar ligada ao trabalho com os alunos (“tem de ser uma 

formação na escola. Tem de ser na escola e provavelmente têm que ser sobre 

coisas muito ligadas ao trabalho dos alunos.” [Prof. 32]; “uma formação que não 

é centrada nas formas de trabalhar, porque eu acho que é aí que falha.” [Prof. 

28]); 

− Por não ter em consideração as necessidades específicas relacionadas 

com as áreas científicas dos professores que a frequentam (“às vezes 

vamos para acções e queremos coisas para a nossa disciplina ligadas aos 

computadores, mas não é fácil encontrar.” [Prof. 6] [Profs. 13, 31]; 

− Por não dispor do tempo adequado para permitir aos professores 

consolidarem as suas aprendizagens [Profs. 13, 22, 31]; 

− Por não ser uma formação centrada (concretizada) na escola, “com pessoas 

que a gente já conhece e com que se sente mais à vontade” [Prof. 6] (“a formação 

dentro da própria escola é muito mais eficaz.” [Prof. 28]); 

− Por não ter como referência a discussão no seio dos próprios grupos 

disciplinares (“e se de facto as coisas começassem a funcionar, e se uma pessoa 

nesse grupo começa a evoluir e a utilizar mais, as pessoas do grupo sentem 

necessidade de também evoluírem e utilizarem.” [Prof. 5]); 

− Por não se basear na análise e troca de experiências entre colegas (“O 

contacto com experiências bem sucedidas, com professores, e do contacto directo! 

Ver! Ver! Pode ser ao vivo ou filmado, por exemplo. Contacto directo com o 

trabalho que os professores estejam a fazer com os alunos e em que utilizem o 

computador, para ver…” [Prof. 32]; “a pessoa na formação, imaginemos, 50 ou 

60 horas a fazer isso com outras pessoas, às vezes criam-se essas relações que 

depois continuam, porque até gostam, percebem até onde aquilo as pode levar, 

‘olha que interessante!’ e continuam.” [Prof. 28]; “dentro de um grupo de 

professores, eu ir assistir a aulas de colegas.” [Prof. 14]). 

− Por não poder contar com formadores com preparação pedagógica 

adequada (“Tem de ser alguém da área disciplinar, com conhecimentos 
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informáticos e ainda com experiência de utilização concreta com os alunos.” 

[Prof. 30]) e que possam “passar o tempo necessário na escola para apoiar e 

acompanhar o trabalho”[Prof. 32] dos professores em formação. 

Criticam, aliás, o facto de não haver um plano estruturado que “obrigasse” 

os professores a fazerem uma preparação sólida nessa área e de ser deixado a 

cada um a liberdade de escolha de entre as áreas de formação oferecidas pelos 

centros de formação (“hoje podemos fazer formação em qualquer coisa, sem qualquer 

critério, até de renda de Bilros.” [Prof. 22]). 

Para não constituir em si mesmo uma barreira, a percepção comum à 

maioria dos professores entrevistados é a de que a formação de professores 

deveria ser sobretudo uma “formação prática”, mas de cariz pedagógico, que 

lhes permitisse contactar com metodologias de trabalho concretas e 

diversificadas de forma a superarem o principal obstáculo identificado, ou seja, 

o que fazer e como integrar as tecnologias na actividade curricular (“agora como 

é que eu faço isto? Chego à escola e o que é que eu faço com isto? [Prof. 28]). 

7.4.3.2.4. ALUNOS 

Uma ideia que sintetiza a perspectiva dos professores sobre os obstáculos 

que de alguma forma estão relacionados com os próprios alunos é a de que, 

apesar de ser frequente afirmar-se que os alunos têm uma especial apetência 

para o uso das tecnologias e, em muitos casos, isso se verificar de facto, a maior 

parte dos alunos revela falta de competências básicas, pelo menos na óptica do 

que seria necessário para o trabalho escolar.  

De acordo com vários professores, é daí que advém a principal dificuldade 

sentida, levando-os a defender a ideia de que é preciso começar a trabalhar com 

grande antecedência com os alunos (“Então, devia haver aquele período de tempo de 

adaptação, eles a trabalharem na aula…” [Prof. 6]), para se poder vir a tirar partido 

dos computadores e das tecnologias do ponto de vista curricular (“Caso 
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contrário, nem sempre associam a deslocação à sala de computadores a uma actividade 

de aprendizagem ‘normal’ […] mesmo no 10º ano, como eles não estavam habituados, 

pensam que aquelas aulas são uma brincadeira” [Prof. 6]). 

A questão da apetência dos alunos para as tecnologias parece ser, no 

entanto, uma questão que divide os professores que sobre este aspecto se 

manifestaram. Se, como afirma um “Eles [os alunos] vão sempre mais além daquilo 

que nós ensinamos, têm mais à-vontade em mexer nos botões, a tirar e pôr…” [Prof. 

12], para outros professores são de facto visíveis diferenças entre os alunos, o 

que, em si mesmo, acaba por constituir também um obstáculo real quando se 

trata de organizar o trabalho com os computadores. Diferenças sobretudo 

resultantes do meio social de proveniência dos alunos [Profs. 7, 10, 12], o que 

constitui, segundo esses professores, um problema efectivo para a organização 

das actividades com recurso às tecnologias. 

O “receio de não ter os alunos interessados” é, aliás, uma dificuldade referida 

por diferentes professores quando, no 7º ano de escolaridade, recebem novos 

alunos e se preparam para os envolver em actividades com tecnologias (“Preciso 

de ter uma turma motivada, pelo menos no início. “[Prof. 6]). O mesmo professor 

refere ainda a “indisciplina” como um dos principais obstáculos relacionados 

com os alunos (“aqueles alunos tão indisciplinados como se vêem agora por aí, que não 

deixam fazer o que a gente quer.” [Prof. 6] 

A questão das competências dos alunos não tem a ver apenas, como 

alguns professores fazem questão de sublinhar, com o grau em que dominam 

ou não os computadores, ou seja, as suas competências informáticas, mas 

também com o que os alunos, em geral, são ou não capazes do ponto de vista 

cognitivo (“Nós às vezes vamos lá para dentro com muitas ilusões e as coisas não 

correm como nós planeámos, talvez porque… Eu não estou a dizer que nós não teremos 

qualquer culpa, mas eu acho que o grande problema é os alunos serem muito fracos.” 

[Prof. 7]). Como outro professor sublinha, “é complicado pô-los a pensar”, 
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nomeadamente quando se trata de certo tipo de propostas de actividades como 

por exemplo a utilização das tecnologias para realização de filmes animados 

(“porque, para fazer um filme, é preciso pensar, antecipar…” [Prof. 7].) 

Ainda sobre a questão das competências dos alunos enquanto obstáculo, 

alguns dos professores referem-se à dificuldade superveniente do facto de, na 

sua maioria, os alunos “não terem paciência” para pesquisar (“um aspecto 

negativo que eu acho que pode ser inibidor é o facto da maior parte dos alunos não ter 

paciência para pesquisar a oferta que lhes é dada.” [Prof. 11]) e por falta manifesta de 

competências específicas para poderem tirar partido da Internet (“não estão para 

se dar ao trabalho de fazer um resumo de um conteúdo.” [Prof. 11]; “um dos aspectos 

difíceis é por os alunos a trabalhar na Internet.” [Prof. 10]). 

De acordo com um dos professores, uma dificuldade real advém do 

próprio comportamento dos alunos em sala, uma vez que acontece 

frequentemente desviarem a sua atenção para “outros interesses” que não os 

conteúdos escolares propostos (“Quando estão no computador é para ir para os 

‘chats’ e esse género de coisas. Agora, pesquisar e organizar um trabalho… não!”; 

“usam muito o computador para conversar, para irem à Internet, para jogos.” [Prof. 

10]). Este tipo de dificuldade parece estar associado, aliás, ao desencontro que 

existe entre o que alguns professores definem como os “interesses pessoais” dos 

jovens e o que os conteúdos que constituem a oferta escolar. Dificuldades que se 

agravam também no caso dos alunos mais jovens, pela falta de qualidade dos 

próprios produtos utilizados, levando os jovens a rejeitá-los (“Por exemplo, o 

Corpo Humano. Aí os miúdos interessaram-se e gostaram de fazer: aquilo tinha as 

perguntas, tinha uma certa pontuação e, no fim, até tinham um diploma. Agora, há 

outro que se torna mais monótono e eles cansam-se. No princípio estão muito 

entusiasmados, mas ao fim de duas ou três vezes está arrumado. Cansam-se.” [Prof. 

23]). 
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7.4.3.2.5. CONTEXTO NACIONAL (MACRO) 

Do ponto de vista dos factores “macro”, embora não seja um aspecto 

muito referido, é visível no discurso dos professores a consciência sobre a 

importância que têm as decisões tomadas a nível central, pelas estruturas do 

Ministério da Educação. A maior parte das referências estão directamente 

relacionadas com as dificuldades que, globalmente, resultam da ausência de 

medidas de política educativa concretas relativamente à integração das TIC em 

contexto escolar, o que, de alguma maneira, condiciona o seu trabalho em geral 

e o trabalho com os computadores em particular. 

Embora nem todos estejam de acordo, alguns professores referem, em 

primeiro lugar, as dificuldades que advêm do facto de não haver orientações 

claras, do ponto de vista curricular, sobre o modo como as tecnologias devem 

ser integradas nas actividades de aprendizagem. Referem-se à explicitação, 

ainda que ténue, que é feita sobre a importância das TIC no currículo oficial, 

mas também à “falta de referências específicas sobre o que fazer e como fazer” [Prof. 

26]. Na mesma linha estão os professores que se referem a uma retórica 

favorável por parte dos decisores, mas também à falta de condições efectivas 

para que isso se torne viável. Alguns professores chegam mesmo a criticar a 

incongruência da perspectiva oficial sobre a integração das TIC na escola, 

argumentando, entre outros, com a falta de equipamento mínimo necessário 

para se poder equacionar o seu uso e com a incongruência entre o “discurso da 

promoção de competências e, depois, o tipo de avaliação a que os alunos são sujeitos “ 

[Prof. 15], ou ainda com a “falta de tempo específico para trabalho com os 

computadores.” [Profs. 15, 18, 23, 25, 28]. A necessidade de “mais tempo” é aliás 

um ponto comum a grande parte dos professores, nomeadamente quando se 

referem “aos últimos anos do sistema de ensino. “programas extensos”, 

“pressão dos exames” e “falta de tempo”, são os factores mais referidos como 

obstáculo efectivo à utilização dos computadores nas actividades lectivas. 
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Em síntese, a falta de orientações específicas sobre como utilizar os 

computadores, a necessidade de apetrechar convenientemente as escolas e a 

necessidade de atribuição de mais tempo para a concretização de actividades de 

aprendizagem que impliquem a utilização de computadores, são os factores em 

que os professores consideram que se justificaria fazer investimento por parte 

das estruturas responsáveis a nível central.  

7.4.3.2.6. SUPORTE  

Embora de uma maneira ou outra todos os professores se manifestem 

sobre a importância de haver na escola quem possa apoiar o trabalho com os 

computadores, os problemas referidos vão muito além do suporte necessário 

para a manutenção e assistência técnica do equipamento existente na escola 

(“Um problema com que os professores se confrontam é o da assistência técnica.” [Prof. 

1]; “é que a questão não é só falta de recursos materiais, mas também de recursos 

humanos” [Prof. 8]).  

De facto, não obstante situarem aí o “principal obstáculo”, uma vez que 

“não é possível trabalhar com os computadores se não estiverem a funcionar como deve 

ser” [Prof. 23], são muitos os professores que se referem à dificuldade que 

advém de terem de ser eles próprios a resolver os problemas técnicos. Não só 

porque não se sentem capazes de o fazer (“não temos na maior parte das vezes 

competências técnicas para o fazer” [Prof. 12]), como do ponto de vista pedagógico 

se complicam as coisas se esses problemas acontecem em situação de trabalho 

com os alunos. Como diz um professor, “surge um problema num computador 

qualquer e se uma pessoa não é capaz de o resolver rapidamente depois tem outro 

problema e acaba por ser uma confusão. É mais do ponto de vista da organização, uma 

pessoa tem de ser rápida a responder aos meninos…” [Prof. 23]. 

Vários professores referem precisamente o obstáculo que resulta de, não 

havendo quem faça esse trabalho, “se estar à espera que sejam os professores a 

resolver esse tipo de problemas” [Prof. 30], ocupando-os com tarefas que não 
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dominam e que, principalmente, não fazem parte das suas atribuições (“Tem que 

haver uma pessoa responsável pelo apoio técnico. Os professores não podem andar a 

arranjar os computadores ou a ver se aquele não liga, porque é que não liga… Não sei 

arranjar aquilo e nem quero saber! Porque então tinha que perder muito mais horas e eu 

não estou disponível, não sou técnica.” [Prof. 32]).  

Outros professores referem-se, por outro lado, aos obstáculos que 

resultam não apenas dos problemas técnicos de funcionamento dos 

computadores, mas da utilização das próprias aplicações que tentam usar com 

os alunos (“É mais falta de orientação. Não tenho por vezes ninguém que me esclareça 

determinadas dúvidas. Chego a um ponto e bloqueio!” [Prof. 8]), corroborando a 

necessidade de um apoio que não é apenas técnico (“às vezes eu acho que um 

professor precisava de uma outra pessoa lá dentro [da sala de aulas], pelo menos para 

andarem duas pessoas a apoiarem os alunos.” [Prof. 6].  

Esta ideia de um suporte de âmbito pedagógico está, aliás, muito presente 

no discurso dos professores entrevistados, aliada precisamente à necessidade de 

“mais formação teórica” sobre como usar os programas e de um 

acompanhamento próximo traduzido na ajuda à “resolução de problemas na 

sala de aula”.  

7.4.3.2.7. TEMPO 

O factor tempo é maioritariamente referido pelos professores com base em 

dois argumentos que, em última análise, fazem parte do mesmo tipo de 

problema: por um lado, a consciência de que a concretização de actividades 

com computadores exige muito mais tempo do que normalmente se gasta em 

aulas expositivas; por outro lado, a afirmação de que não dispõem do tempo 

necessário para o fazerem com o cuidado que seria necessário.  

Relativamente ao primeiro argumento, são ilustrativas algumas passagens 

das entrevistas, tais como: “ainda tentei trabalhar alguma coisa, mas é muito difícil 



485 

porque leva muito tempo. Tudo o que envolva construir precisa de muito tempo para 

desenvolver e aplicar.” [Prof. 9]; “é verdade que se gasta mais tempo e tenho que pensar 

nisso. Se calhar faço apenas uma vez por mês, mas não faço todas as semanas. Eu por 

média utilizo os computadores duas ou três vezes por ano e por turma, não mais.” 

[Prof. 14] 

Relativamente à falta de disponibilidade efectiva para trabalharam com os 

alunos, são também diversas as formas que os professores usam para se 

referirem aos constrangimentos com que são confrontados. “Eu penso que não há 

tempo para os professores trabalharem com os alunos” [Prof. 15]; “O que me assusta é 

não ter disponibilidade.” [Prof. 8]; “e depois tenho sérias dificuldades para acabar a 

matéria.” [Prof. 9]; “isso pede-me tempo e, como há exame, não posso dar menos bem as 

coisas senão os miúdos não vão bem preparados.” [Prof. 16]; “depois estamos a perder 

tempo e atrasamos a matéria.” [Prof. 7], são algumas das referências em que, 

explicitamente, os professores manifestam as dificuldades sentidas. 

Uma última dificuldade, de alguma maneira associada às anteriores, 

referida também por alguns professores, tem a ver com o tempo de preparação 

prévia que este tipo de actividades normalmente exige, pelo menos para se ter o 

sucesso esperado (“Nós temos que dar uma certa matéria e das duas uma: ou temos 

muito tempo de preparação anterior para ser rápido, ou então, perante a aula temos um 

esquema mais flexível e demoramos muito mais tempo a atingir os objectivos do que 

demoraríamos numa aula expositiva.” [Prof. 10]).  

7.4.3.2.8. ÁREA DISCIPLINAR 

Apesar de alguns professores acharem que há áreas disciplinares que, 

dado o seu carácter mais prático, favorecem o recurso às tecnologias, referindo 

explicitamente, por exemplo, o caso da Matemática ou da Biologia, não parece 

que, globalmente, a natureza científica do conteúdo constitua um obstáculo 

para este grupo de professores. Alguns professores referem, no entanto, que é 

mais fácil equacionar a utilização das tecnologias em áreas curriculares não 
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disciplinares, dado tratar-se de “espaços curriculares mais abertos” e não 

subjugados a “um programa que tem de ser cumprido”. Dão como exemplo a 

“Área Projecto”, o “Estudo Acompanhado” e também os “Currículos 

Alternativos”, onde é maior a flexibilidade do professor. Consideram, por outro 

lado, que a utilização das tecnologias se torna mais difícil à medida que se 

progride no sistema escolar, principalmente por não haver produtos adequados 

nomeadamente para níveis mais avançados.  

Apesar de alguns professores verem os computadores “mais como 

estratégia de apresentação da matéria”, ou assumindo apenas “um papel de 

complemento” de outros meios e estratégias utilizadas na aprendizagem, a 

maior parte dos professores considera que a questão fulcral reside na sua 

capacidade para determinar em que partes da matéria é adequado recorrer aos 

computadores e aquelas partes em que não traz qualquer vantagem fazê-lo. 

O facto de a questão da integração curricular das TIC não ser tratada 

convenientemente ao nível dos departamentos pedagógicos e respectivos 

grupos disciplinares é também saliente no discurso dos professores a propósito 

do grau em que as áreas disciplinares que leccionam constituem ou não 

obstáculo à opção pelo uso de computadores como suporte da aprendizagem. 

7.4.3.2.9. TIPO DE TRABALHO 

Embora sendo a categoria com menor percentagem de referências, a 

emergência dos factores relacionados com o modo como os professores 

trabalham uns com os outros, justifica-se pelo consenso que parece existir em 

torno da sua importância, quando se trata de decidir sobre usar os 

computadores ou de resolver os problemas resultantes da sua utilização.  

O que nesta categoria os professores destacam como obstáculo é a 

tendência para o isolamento que normalmente se verifica entre os professores 

(“As pessoas não trabalham em grupo, não se encontram.” [Prof.31]; “há muito 
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trabalho individual” [Prof.28])), com as consequências que daí advêm, por 

exemplo em termos de rotinas de trabalho (“[os professores]…continuam a utilizar 

textos, materiais e recursos que utilizavam há cinco, seis, sete ou oito e às vezes mais 

anos.” [Prof.1]), ou em termos de falta de estímulo  (“depois chegamos a casa ou à 

sala de aula e não temos a preocupação de ir ver o que podemos fazer, onde é que 

podemos aplicar no programa. Aí é que eu acho que as coisas falham um bocado.” 

[Prof.28]). 

Por oposição à situação de individualismo em que, na sua perspectiva, os 

professores normalmente trabalham, o que a análise deste conjunto de 

referências mostra é a valorização quase exclusiva do trabalho colaborativo 

como condição para maiores índices de utilização de computadores nas escolas. 

Tal como se pode inferir de grande parte dessas referências, isso constituiria 

não apenas uma forma de fazer face ao isolamento, mas também enquanto 

estímulo e apoio à utilização propriamente dita dos computadores (“Pelo menos 

o grupo está ali, estamos a trabalhar no computador e estamos a discutir algo.” [Prof.6]; 

“Isso aconteceu com colegas minhas que eu conheço muito bem. Sabem que está lá 

sempre alguém que sabe alguma coisa e então, como são grupos de dois, um faz tudo, 

mexe nas coisas… e os outros aprendem…” [Prof.8]; “[o trabalho em grupo] é muito 

bom, porque uma pessoa às vezes ‘vê-se às aranhas’, já não consegue dar resposta…” 

[Prof.32]; “Reunir com colegas de outras disciplinas para ver como é que eles fazem.” 

[Prof.14]); “isto depois é mais fácil continuar em pequenos grupos. Aqui na escola, 

formaram-se grupos de duas, três colegas que se mantêm mais ou menos, preparando as 

coisas, fazendo as coisas…” [Prof.28]). 

7.4.3.3. SÍNTESE PARCIAL DAS REPRESENTAÇÕES SOBRE OS FACTORES 

Tentando perceber em primeiro lugar se, nas representações deste 

conjunto de professores a integração das TIC nas práticas educativas dos 

professores é influenciada maioritariamente por factores de natureza individual 

ou por factores externos, de carácter profissional, o que os resultados sugerem é 
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que os professores parecem atribuir mais importância, pelo menos 

aparentemente, aos factores extrínsecos. Não apenas pela percentagem geral de 

referências (67,3%, contra 32,7% dos factores pessoais), mas também pelos cinco 

factores com percentagens mais elevadas se referirem precisamente ao contexto 

profissional, considerando factores pessoais e profissionais em conjunto. Os 

factores “Escola”, “Acesso”, “Formação de professores”, “Alunos” e “Contexto 

nacional” são, de facto, os mais referidos.  

Com base na análise dos resultados relativos aos factores internos, do que 

designámos de “contexto interno”, parece-nos oportuno interrogarmo-nos qual 

dos planos – cognitivo ou afectivo – mais influência exerce na decisão sobre a 

utilização pedagógica das tecnologias, na óptica do conjunto de professores 

entrevistados73. São os factores de carácter predominantemente cognitivo, mais 

directamente relacionados com o domínio de conhecimentos e competências 

considerados necessários a uma eficiente utilização e exploração pedagógica 

das TIC, ou serão os factores de carácter predominantemente afectivo, 

relacionados com a atitude dos professores face às tecnologias em geral e, em 

particular, com o reconhecimento dos benefícios das TIC para a aprendizagem? 

Neste caso, o que os resultados sugerem é que os factores em que 

prevalece a componente afectiva parecem ter mais peso do que os factores com 

predominância cognitiva. De facto, de entre os factores pessoais, surgem em 

primeiro lugar as “Concepções pedagógicas” e as “Atitudes”, logo seguidos do 

factor “Confiança” e “Benefícios”, tendo claramente menor peso os factores 

“Formação específica no domínio das TIC”, “Domínio técnico”, “Experiência de 

utilização anterior” e ”Posse de computador pessoal”. 

                                                 

73 Dada a sua complexidade, estamos cientes de que só por razões operacionais se poderá 
justificar a segmentação do comportamento humano numa dimensão cognitiva e numa 
dimensão afectiva. Parece-nos útil fazê-lo aqui uma vez que nos importava perceber onde 
predominantemente se situa o foco responsável pela opção em utilizar as tecnologias para fins 
educativos. 
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Aprofundando a reflexão em termos afectivos, interessava-nos perceber 

se, para este conjunto de professores, a integração das TIC nas práticas 

educativas é sobretudo uma questão de atitude geral face às tecnologias, mais 

ou menos favorável, e das expectativas sobre os benefícios da sua utilização em 

contexto educativo, ou se depende principalmente da satisfação com resultados 

concretos que o seu uso proporciona e do consequente valor atribuído às TIC 

enquanto facilitador de aprendizagem. Interessava perceber também o que 

significa o sentimento de segurança na sua utilização (“feeling well prepared”) e 

em que medida isso é responsável por índices mais elevados de utilização, ou 

seja, em que medida o grau de confiança74 relativamente ao domínio das TIC 

influencia efectivamente a sua adopção para fins pedagógicos. 

De uma forma geral, os resultados parecem sugerir que uma atitude geral 

favorável relativamente às tecnologias, apesar de importante, não será por si só 

suficiente quando se trata de decidir organizar em concreto actividades com 

recurso aos computadores, para os alunos. Referindo-se explicitamente à 

atitude face ao uso das tecnologias para fins educativos, os professores parecem 

fazer depender a adopção ou não, da filosofia de ensino em que um 

determinado professor se enquadra, mas também do reconhecimento da 

obrigação profissional que tem em fazê-lo e da disponibilidade para despender 

o esforço que isso exige. 

A confiança é, por outro lado, um aspecto relevante para este conjunto de 

professores, fazendo depender a utilização dos computadores de os professores 

conseguirem ultrapassar os medos e receios que têm. As referências à confiança 

são, aliás, como vimos, na maior parte das vezes feitas pela negativa e como 

resultado dos professores sentirem que não dominam convenientemente as 

tecnologias (“sensação de medo”, “receio”, “insegurança” e “ansiedade”). 

                                                 

74 Grau de competência percebido? Grau de competência efectivo? 
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Em síntese, a percepção geral com que ficamos, é que para este conjunto 

de professores o uso das tecnologias será mais provável no caso de um 

professor se situar numa perspectiva de ensino e aprendizagem distante do que 

tradicionalmente é feito dentro da sala de aulas e reconhecer que, para se poder 

beneficiar da utilização dos computadores, serão necessárias mudanças na 

forma como encara o ensino (reposicionar-se no seu papel de professor, aceitar 

que o professor não tem de saber tudo, que pode aprender com os alunos…), na 

forma como se trabalha (estar preparado para os problemas concretos que a 

utilização dos computadores traz ao nível da própria organização e gestão do 

processo, aceitar a exigência de realização de outro tipo de actividades, para se 

atingirem outro tipo de objectivos…), e no investimento profissional que isso 

exige. 

Aprofundando a questão em termos de factores extrínsecos ao professor 

que, como assinalámos no início desta síntese, são aqueles a que os professores 

inquiridos dão mais importância, é visível o grande peso atribuído a um 

primeiro conjunto de factores referentes aos problemas situados ao nível da 

organização e funcionamento das escolas (19,4%), ao nível da escassez de 

espaços apropriados e da dificuldade de acesso aos computadores (17,0%) e ao 

nível da desadequação da formação de professores relativamente às 

necessidades específicas que a utilização educativa das TIC implica (15,8%). Em 

segundo lugar de importância situa-se o grupo de factores em que se incluem 

os obstáculos relacionados com os próprios alunos (12,2%), traduzidos na falta 

de competências básicas para usarem os computadores no trabalho escolar e na 

necessidade de se começar a prepará-los com bastante antecedência antes de se 

poder aproveitar o potencial para a aprendizagem. Aí se incluem também as 

dificuldades que resultam de não haver orientações claras, a nível macro 

(11,0%) sobre o que fazer com as tecnologias e sobre o modo como as 

tecnologias devem ser integradas nas actividades de aprendizagem, mas 

também pelo facto de isso exigir tempo de que não dispõem e pela 
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responsabilidade de as escolas não estarem suficientemente apetrechadas. 

Neste grupo se incluem ainda as dificuldades objectivas resultantes da falta de 

suporte às actividades com TIC (9,7%), sendo reportadas não apenas as 

questões técnicas ligadas ao funcionamento e manutenção do equipamento (que 

não têm competências para garantir), mas também à utilização propriamente 

dita das aplicações disponíveis, o que indicia também dificuldades que vão 

além de um suporte meramente técnico.  

Resultados pouco expressivos são os que apresenta o factor “tempo”, 

embora aparentemente ele esteja associado preferencialmente à “extensão dos 

programas” e à dificuldade que daí resulta de não haver a disponibilidade 

necessária para introduzir as tecnologias que, como os professores referem, é 

algo que exige mais tempo do que aquele de que dispõem. 
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8.1. INTRODUÇÃO 

A anteceder a apresentação da conclusão final deste estudo, dedicaremos 

um primeiro ponto à interpretação e discussão dos principais resultados 

observados, mobilizando e articulando os aspectos mais salientes das diferentes 

fases da investigação. Tentaremos fazê-lo também com referência, sempre que 

adequado, ao conhecimento teórico sobre as questões tratadas e tendo como 

pano de fundo as duas facetas do problema de que partimos e que aqui 

relembramos, ou seja, a constatação dos baixos índices de utilização das 

tecnologias na escola e a constatação de que as práticas de formação 

tradicionalmente usadas não se adaptaram à especificidade que implica 

preparar os professores para a integração das TIC nas actividades curriculares 

dos seus alunos. Dois aspectos do problema que aqui retomamos, 

aproveitando-os para estruturar a discussão e interpretação dos resultados 

observados. 

Dado que nesta fase convergente do estudo interessa ir além dos 

resultados parciais obtidos em cada uma das fases em que a investigação foi 

estruturada, apresentados anteriormente, a interpretação e discussão far-se-á 

tomando como referência uma visão transversal aos três momentos do estudo 

visando, em última instância, responder às duas questões de investigação, tal 

como pretendemos representar na Figura 8.1 (RELAÇÃO ENTRE RESULTADOS, 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO). 

O valor instrumental de cada uma das fases do estudo será aqui utilizado, 

pois, ao serviço precisamente dos dois eixos estruturantes da reflexão. Um, em 

que pretendemos discutir a eficácia do modelo de formação concebido e o papel 

que a formação pode ter, em geral, na competência efectiva dos professores 

para o uso das tecnologias ao serviço da aprendizagem, e outro, referente ao 

que condiciona esse mesmo uso nas actividades curriculares dos alunos, de 

acordo com este grupo de professores.  
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FIGURA 8.1 RELAÇÃO ENTRE RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. DISCUSSÃO SOBRE OS PRINCIPAIS RESULTADOS 

Naturalmente que, chegados a este ponto, se impõe tecer algumas 

considerações de natureza interpretativa. Por outro lado, uma vez que nas 

sínteses parciais que tivemos oportunidade de fazer já se procedeu à 

sistematização dos principais resultados, debruçar-nos-emos aqui 

essencialmente sobre a sua articulação, elegendo e realçando os aspectos que, 

em nossa opinião, constituem os aspectos mais significativos desta investigação. 

Os elementos mobilizados para esta reflexão resultam, em síntese, de três 

eixos centrais que aqui relembramos, ou seja: em primeiro lugar, do processo de 

desenho, organização, implementação e acompanhamento do programa de 

formação; em segundo lugar, da análise dos efeitos dessa formação no conjunto 

de professores que a frequentou; e, por último, da análise das representações 

desse mesmo grupo de professores sobre o que condiciona o recurso regular às 

TIC pelos professores em geral. 
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8.2.1. REFLEXÃO SOBRE A EFICÁCIA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO  

8.2.1.1. SOBRE OS EFEITOS DA FORMAÇÃO EM GERAL 

Tomando o “professor” como centro da reflexão, será interessante 

começar por tentar perceber a que nível se situam preferencialmente e como se 

articulam entre si os principais efeitos e mudanças referidos pelos professores. 

Será, aliás, este primeiro eixo de análise, que nos permitirá ir um pouco mais 

além na interpretação dos resultados da investigação, levantando algumas 

pistas em ordem ao desenvolvimento de estudos posteriores neste campo 

específico. Para facilitar a análise, pareceu-nos útil retomar aqui a distinção, 

ainda que artificial, entre os principais contextos subjacentes a todo o processo 

de análise. Tal como se representa na Figura 8.2 (CONTEXTOS DE MUDANÇA), são 

três esses contextos: o “contexto pessoal”, relativo ao conjunto de mudanças 

referidas pelos professores sobretudo em termos pessoais (o professor-pessoa), 

o “contexto profissional”, referente às mudanças relacionadas principalmente 

com o exercício da actividade docente (o professor-profissional) e, por último, o 

“contexto-escola”, relativo também a mudanças de carácter profissional, mas 

directamente relacionadas com a própria escola, ao nível da sua organização, 

apetrechamento e dinâmicas internas de funcionamento. 

 

FIGURA 8.2 CONTEXTOS DE MUDANÇA 
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Assim, no que se refere aos efeitos explicitamente atribuídos ao programa 

de formação, e com base nos elementos anteriormente apresentados, conclui-se 

que é ao nível do contexto-escola que os professores situam, em primeiro lugar, 

as mudanças, seguidas de perto pelas mudanças do ponto de vista pessoal, e só 

depois, a uma distância considerável, as mudanças ao nível das suas práticas e 

modos de trabalho individuais (contexto profissional). 

Poderemos dizer, pois, em síntese, que para este conjunto de professores, 

os principais efeitos atribuídos à sua participação no programa de formação não 

incidem nas suas práticas pedagógicas, o que se poderia traduzir, por exemplo, 

na criação de novas oportunidades de trabalho com recurso às tecnologias com 

os seus alunos, experimentação de novas estratégias de aprendizagem. De facto, 

os efeitos parecem estar relacionados sobretudo com alterações de natureza 

institucional eventualmente desencadeadas pela sua acção directa em 

determinados contextos específicos, mas também com alterações do ponto de 

vista pessoal, neste caso associadas principalmente com as aquisições 

(conhecimentos e competências) proporcionadas pela formação.  

Algo diferentes e até de sinal contrário parecem ser, no entanto, as 

referências dos professores sobre a sua relação com as tecnologias no momento 

em que eram inquiridos, uma vez que, neste caso, se destacam de forma muito 

evidente as referências feitas ao “uso” propriamente dito dos computadores, o 

que, como anteriormente referimos, parecia remeter-nos para uma conclusão 

diferente, sugerindo uma forte utilização dos computadores em situações de 

ensino e aprendizagem.  

Contraditórios parecem ser ainda os resultados desta segunda dimensão 

no que diz respeito aos aspectos de natureza pessoal (conhecimentos, 

competências, atitudes e confiança), uma vez que, sendo, neste caso, os aspectos 

menos referidos pelos professores, apontam na direcção oposta do resultado 

verificado a propósito das mudanças, em que, como pudemos observar, era ao 
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nível dos conhecimentos e competências que os professores afirmavam situar-se 

os principais efeitos da formação. 

Ou seja, o que este conjunto de resultados parece querer dizer, em síntese, 

é que tendo havido mudanças em termos pessoais originadas pela formação 

(pelo menos as referentes às aquisições em termos de conhecimentos e 

competências de avaliação de software educativo), o conjunto dos professores 

terá passado a usar mais os computadores, mas sem que isso tenha sido 

acompanhado de mudanças, por exemplo, no tipo de objectivos visados, no tipo 

de estratégias utilizadas, enfim, nos modos de trabalho habitualmente usados.  

De forma a compreender melhor a configuração global da influência do 

processo formativo em que os professores estiveram envolvidos, e de aí 

eventualmente podermos encontrar resposta para esta dificuldade de aplicar 

profissionalmente as aquisições feitas na formação, fazemos aqui uma 

sistematização dos principais efeitos verificados, tentando articular o que de 

mais saliente pudemos observar. Nessa linha, estivemos particularmente 

atentos, aliás, a todas as situações em que se verificaram diferenças relevantes 

entre as mudanças referidas pelos professores (as mudanças a que 

explicitamente fizeram referência e que decorrem da sua participação no 

programa de formação – dimensão “Programa de formação”) e a descrição mais 

objectiva que fazem da situação tal como se apresentava um ano e meio depois 

de concluída a formação (dimensão “Os professores e as tecnologias”). 

Começando pelo “contexto-escola”, é interessante verificar que é 

sobretudo ao nível da aquisição de equipamento (computadores e software), que 

os professores situam as principais mudanças verificadas depois da sua 

participação na formação. São também referidos os efeitos relacionados com o 

seu envolvimento na criação de novos espaços de trabalho com computadores e 

a participação em decisões específicas ao nível da selecção e utilização de 

recursos, aplicando os conhecimentos e competências adquiridos ao nível da 

análise de software educativo. Alterações relacionadas com iniciativas de 
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carácter pedagógico propriamente ditas ou alterações ao nível do 

funcionamento e organização interna da escola são bastante mais reduzidas. 

Quando existem alusões a mudanças em termos de organização interna, 

elas referem-se quase exclusivamente à influência directa na reorganização dos 

espaços onde podem ser utilizados computadores, tais como centros de 

recursos, bibliotecas e outras salas específicas. Por outro lado e ao contrário do 

que seria de esperar, do ponto de vista pedagógico, a sua influência parece não 

ir além da transmissão da “dinâmica vivenciada” durante a formação, a outros 

grupos de professores e a outros projectos já existentes nas escolas e nos quais 

participam.  

Embora seja elevado o número de referências explícitas relacionadas com 

o uso de computadores, o que poderia indiciar um aumento dos índices de 

utilização nas respectivas escolas, pelo menos pelo conjunto de professores que 

constituía cada uma das equipas que frequentaram a formação, quando a 

análise é centrada nas escolas, os efeitos concretos não parecem condizer com o 

elevado número de referências ao uso de computadores em geral. De facto, de 

entre os professores que referem actividades com alunos, apenas numa das 

escolas isso parece acontecer com alguma frequência e regularidade. Nas 

restantes, ou não há referências, ou essas referências sugerem uma utilização 

pouco frequente e em nada diferente da situação de que partimos, ou seja, uma 

utilização esporádica e dependente da disponibilidade de sala para a qual os 

professores têm de deslocar as turmas quando isso acontece. 

A título de exemplo, na escola em que o uso é mais frequente, as 

actividades decorrem quase exclusivamente nos espaços do centro de recursos 

multimédia, embora alguns professores continuem a recorrer também à sala de 

computadores existente na escola. Recorrendo ao centro de recursos, são aí 

sobretudo desenvolvidas actividades que implicam a consulta de software 

educativo específico ou a construção de materiais pelos próprios alunos, mas 

também actividades dirigidas à aquisição e desenvolvimento de competências 
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específicas, como é o caso da preparação dos alunos para a utilização e selecção 

de informação na Internet, ou ainda o desenvolvimento de competências, no 

âmbito da Matemática, com recurso a programas específicos dessa área 

curricular, em todos os casos, de iniciativa predominantemente individual, 

associada a uma determinada disciplina ou área disciplinar. 

As referências dos professores à sua participação em projectos específicos 

envolvendo o uso de tecnologias, permitem perceber, por outro lado, que as 

actividades que envolvem vários professores da mesma escola, não são, aliás, 

necessariamente relacionadas com o currículo de uma determinada disciplina. 

Os projectos relatados têm como objectivo, por exemplo, o desenvolvimento de 

competências informáticas por parte dos alunos, ou projectos externos à escola 

a que as escolas eventualmente tenham aderido. 

Podemos dizer, em síntese, que na maior parte das escolas com 

professores envolvidos neste programa de formação, não é muito saliente a 

alteração, pelo menos do ponto de vista da utilização pedagógica dos 

computadores, relativamente ao que se passava antes de os professores terem 

frequentado essa formação. Tal como diferentes autores sugerem e tivemos 

oportunidade de discutir na parte teórica, acaba por ser, globalmente, uma 

utilização que fica muito aquém do que seria expectável, não sendo visível 

ainda a apropriação do potencial dos computadores onde ele poderia ser 

determinante, ou seja, no desenvolvimento de competências de nível superior 

por parte dos alunos (Cuban, 2001; de Corte, 1996; Jonassen, 1998, 2000; Papert, 

1994, 1997, 2000a; Papert & Caperton, 1999; Salomon, 2002). 

Não há qualquer referência do conjunto de professores, por exemplo, a 

esforços desencadeados visando a elaboração de um plano específico para a 

integração das TIC nessas escolas, nem referência a decisões nesse sentido 

incluídas nos respectivos projectos educativos de escola.  
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Por outro lado e no que se refere a mudanças efectivas nos modos de 

trabalho, a principal alteração referida pelos professores nas suas práticas tem a 

ver apenas com uma maior utilização de software educativo, na maior parte das 

vezes fora da sala de aulas, como acontecia anteriormente, e a continuação da 

elaboração de materiais de apoio para preparação das aulas como acontecia já 

antes da formação. 

São reduzidas, aliás, as referências à organização de actividades dos 

alunos com computadores, apesar de os professores que sobre isso se 

manifestaram reconhecerem que a utilização das tecnologias implica trabalhar 

de outra maneira com os alunos (alunos mais activos, mais autónomos e com 

maior poder de decisão), o que não tem propriamente a ver com o uso, mas com 

as mudanças eventualmente verificadas ao nível da “visão” sobre o que implica 

usar o computador na escola (categoria que, recordamos, incluímos nos efeitos 

pessoais e que seria a categoria em que os professores identificaram mais 

mudanças, logo a seguir às mudanças em termos de conhecimentos e de 

competências).  

O mesmo cenário parece ser, aliás, corroborado pelos resultados relativos 

às mudanças de carácter profissional assinaladas pelos professores e que, como 

se observou, são as que apresentam o valor parcial mais baixo, indiciando 

claramente uma fraca “aplicação” das aquisições que a formação terá 

proporcionado. Por outro lado, e uma vez que as principais mudanças a nível 

pessoal, percebidas pelos professores, se situam ao nível dos conhecimentos e 

das competências adquiridos (em primeiro e segundo lugar respectivamente), 

poder-se-á dizer, em síntese, que os professores ainda não teriam tido 

oportunidade de passar à acção e concretizar estratégias de trabalho com os 

alunos que eventualmente desejassem experimentar.  

É, aliás, a este nível que se situa, quanto a nós, o mais significativo 

indicador de que em pouco a situação se terá alterado desde o período em que a 

formação decorreu, e que se traduz nas escassas referências ou mesmo omissão 
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de alguns aspectos que provavelmente teriam emergido nas entrevistas se os 

professores tivessem, de facto, passado à acção, isto é, se tivessem passado a 

usar efectivamente os computadores nas actividades curriculares dos seus 

alunos. 

Referimo-nos, em concreto, ao facto de não ter havido, por exemplo, 

qualquer referência sobre necessidades específicas ou problemas em termos de 

organização do espaço, devidos à utilização dos computadores, ou sobre 

problemas ao nível da gestão do tempo dedicado às actividades com 

tecnologias. Referimo-nos, ainda, ao facto de serem bastante reduzidas também 

as referências dos professores ao aumento dos níveis de confiança na utilização 

das tecnologias. De facto, partindo do princípio que um dos aspectos que pode 

influenciar a confiança na utilização dos computadores advém da experiência 

de utilização e que, de uma maior utilização dos computadores, emergem 

novos problemas ao nível da organização do espaço e do tempo lectivos, seria 

natural que esses aspectos fossem claramente mais salientes nas referências dos 

professores e não foi isso que se verificou. 

Pelo contrário, muito embora o tempo e o espaço pareçam ser factores 

importantes para este conjunto de professores, não é no interior do contexto 

didáctico propriamente dito, em que se tomam as decisões relativas à 

organização e gestão das actividades de aprendizagem, que eles os situam, mas 

no seu exterior. Ou seja, fazem-no em referência ao facto de se poder ou não 

poder utilizar um determinado espaço (como é o caso de não haver 

computadores nas salas de aulas), de se precisar de mais ou menos tempo para 

envolverem os alunos em actividades com tecnologias (como, por exemplo, as 

referências às contingências decorrentes da extensão dos programas, ou ainda, 

mais genericamente, ao facto de ser necessário mais tempo do que o habitual, 

quando se recorre aos computadores). 

Uma interpretação possível para que estes professores não evidenciassem 

uma maior utilização dos computadores com os alunos pode ter a ver com o 
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facto de não ter sido esse o objecto central da formação, uma vez que, como 

tivemos oportunidade de referir, quanto a nós essa seria apenas uma 

consequência indirecta a que poderia eventualmente conduzir o conhecimento 

mais profundo do software existente e do que com ele pode ser feito para fins 

educativos.  

Em favor desta ideia parece-nos estar também o resultado favorável 

obtido precisamente ao nível do que pode se feito com as tecnologias, uma vez 

que é aí que o conjunto de professores situa a principal mudança em termos de 

visão sobre o valor dos computadores. Ou seja, seria legítimo operarem-se 

mudanças no modo como de ver os computadores - um alargamento da visão 

inicial face ao que pode ser feito com as tecnologias -, mas não necessariamente 

ao nível da sua utilização propriamente dita. 

Outra interpretação possível, mais realista, até porque não parecem ter 

sido substanciais as mudanças ao nível do apetrechamento operadas na escola, 

poderá ter a ver com o facto de continuar a não ser fácil criar situações concretas 

de trabalho com os alunos em que fosse possível experimentar novas ideias de 

trabalho com recurso às tecnologias. O facto de, na maior parte dos casos, 

continuar a não ser possível dispor de computador na sala de aulas que, como 

vimos, é um dos factores com mais peso para este conjunto de professores, pode 

justificar essa dificuldade e acabar por inviabilizar o seu uso didáctico 

propriamente dito. 

Em abono disso parece-nos situar-se também o conjunto de referências em 

que os professores deixam transparecer a ideia das tecnologias enquanto 

facilitadoras do papel activo dos alunos na aprendizagem, o que implicaria 

poder dispor de computadores para os alunos manipularem sempre que fosse 

necessário, o que, como vimos, continua a não acontecer. Tratar-se-ia, antes de 

mais, de uma questão básica, de garantir o acesso às tecnologias e não 

propriamente uma questão de saber o que com elas se pode fazer.   
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8.2.1.2. SOBRE A COMPREENSÃO E VALORAÇÃO DO MODELO 

Um aspecto que ao longo de todo o processo de formação tinha suscitado 

a nossa curiosidade, e que, de alguma maneira, está subjacente à análise da 

eficácia do processo de formação, prendia-se com o modo como os professores 

se referiam às diferentes modalidades de trabalho que havíamos seleccionado 

para dar corpo ao programa de formação e ao valor que, de alguma maneira, de 

forma implícita ou explícita, esses professores pareciam atribuir-lhes. 

Justificava-se, pois, que nesta fase quiséssemos esclarecer as dúvidas que 

pareciam existir durante a fase da concretização da formação. De facto, com 

base na análise das notas tomadas sobre as conversas informais com os 

professores e o registo dos seus comentários ao longo do período em que com 

eles contactámos, por diversas vezes nos pareceu que haveria um forte 

desequilíbrio no valor atribuído aos diferentes tipos de trabalho que lhes tinha 

sido proposto realizarem no âmbito do programa de formação. 

Apesar de se ter partido de uma situação inicial em que a maior parte dos 

professores parecia estar de acordo que a formação até aí frequentada não 

respondia às necessidades específicas que a integração das TIC implicaria nas 

suas práticas (uma formação “muito básica”, “muito técnica” e que “acaba por 

não ter utilidade rigorosamente nenhuma”, como um dos professores 

afirmava), que o modelo tradicional se não adequava à preparação dos 

professores nesta área, sugerindo mesmo outro tipo de orientação na 

organização da formação, pareceu-nos configurar-se, por diversas vezes, 

durante o processo de formação, um cenário em que apenas aos momentos de 

formação presencial era atribuído o estatuto propriamente dito de “formação”.  

Por outras palavras, os professores pareciam não reconhecer o trabalho 

individual, as sessões de acompanhamento e o apoio a distância, como 

estratégias de formação em si mesmo ou, pelo menos, estratégias com um peso 

específico semelhante ao das sessões presenciais realizadas na universidade.  
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Valorizar apenas a formação presencial, estratégia mais próxima das 

formas tradicionalmente usadas, pareceu-nos que poderia colocar em causa 

também alguns dos pressupostos teóricos subjacentes à concepção do programa 

de formação, esbatendo a relevância de algumas ideias-chave mobilizadas, tais 

como a aposta na acção dos professores na construção do seu próprio 

conhecimento, através do elevado grau de responsabilidade individual na 

realização das tarefas que lhes era atribuído, mas também a importância crítica 

que atribuímos à assessoria, como forma de apoio (“scaffolding”) no processo de 

aquisição de novas competências e na articulação de novos conceitos, ou a 

importância relativa dos aspectos teóricos, subordinando-os ao objectivo de 

conceptualização e resolução de problemas práticos. Ideias-chave em que o 

programa de formação assentava, deliberadamente, e que haviam sido 

discutidas inicialmente com os próprios professores, como forma de atingir 

níveis mais elevados de implicação e envolvimento.  

Porque é que os professores pareciam, aparentemente, preferir a formação 

presencial? Uma questão que importava, pois, esclarecer, até porque, como 

tivemos oportunidade de verificar ao nível das suas expectativas sobre a 

formação (aspecto a que havíamos dado especial atenção no desenho do 

programa de formação), era clara a inclinação dos professores por formas de 

trabalho que privilegiassem a interacção com os colegas e momentos de 

trabalho individual destinados à pesquisa e à reflexão pessoal sobre os temas 

tratados. 

Muito embora a nossa percepção não se confirmasse no balanço que 

fizemos sobre a concretização das sessões de acompanhamento, apesar de ser a 

componente mais referida, em que é visível a apreciação positiva dos 

professores (apoio às dúvidas e dificuldades sentidas, incidência sobre 

problemas concretos da prática), há aí, no entanto, um aspecto que poderá ter 

contribuído para que estas sessões não fossem vistas como uma situação de 

formação propriamente dita. Referimo-nos ao “carácter informal” com que 
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decorriam e que foi um dos aspectos, como pudemos assinalar, mais salientes 

da análise dos registos e reflexões das formadoras que acompanharam as 

equipas de professores. 

As nossas dúvidas dissipam-se no balanço feito pelos professores no final 

da formação, nomeadamente nas suas respostas às questões abertas, ficando aí 

claro o valor positivo atribuído, por exemplo, ao facto de terem sido colocados 

perante a realização de uma actividade concreta, disso ter podido ser feito com 

grande autonomia e flexibilidade na gestão individual do processo. Não se 

trataria, portanto, de não reconhecerem a importância e a eficácia das diferentes 

modalidades de formação, mas apenas a sua não identificação e relação directa 

com o que habitualmente estão acostumados a designar de “formação”. 

As dúvidas viriam a desaparecer definitivamente através da análise que os 

resultados das entrevistas realizadas mais tarde sugerem, ou seja, são diversos 

os indicadores que aí encontramos que, de uma forma global, permitem 

concluir, não só que os professores identificam as principais componentes do 

modelo de formação, como parecem fazê-lo de forma suficientemente 

profunda, captando o essencial dos pressupostos em que assenta. 

A componente de trabalho individual parece assumir para alguns 

professores, aliás, uma importância particular, na medida em que fazem 

depender dela grande parte das aprendizagens que fizeram, destacando 

sobretudo o que a responsabilidade pela actividade individual significa, 

traduzindo-se numa maior implicação de cada um na realização das tarefas, na 

tomada de consciência das dificuldades e na procura de formas de as superar. 

Na linha, aliás, do que alguns autores têm vindo a sugerir, sobre a importância 

da actividade reflexiva no crescimento e desenvolvimento profissional dos 

professores (Schön, 1987, 1991, 1992; Day, 2001). 

A componente de trabalho em grupo assume também um papel 

significativo, nomeadamente no que se refere à oportunidade de aferição do 
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resultado do esforço e investimento pessoal de cada professor e à oportunidade 

de partilha e apoio entre colegas como forma de superação das dificuldades 

individuais. Em sintonia, aliás, com as referências ao acompanhamento 

propriamente dito que, como vimos, são no sentido de os professores 

reconhecerem a sua eficácia, valorizando o carácter informal com que 

decorreram, a interacção que se estabeleceu entre colegas e a ajuda 

especializada que foi possível receber, no próprio momento, às dúvidas trazidas 

por cada um.  

No que diz respeito às sessões presenciais, ao contrário da nossa dúvida 

inicial, os professores acabam por valorizar, não propriamente o “conteúdo 

teórico”, como seria natural acontecer em função do que dissemos sobre a 

perspectiva tradicional de encarar a formação, mas alguns aspectos que, em 

última instância, se afastam dessa perspectiva. 

Referimo-nos, por exemplo, às manifestações dos professores sobre o 

reconhecimento da valorização que, no processo de avaliação de software 

multimédia educativo, foi atribuída à sua perspectiva sobre o que considerar na 

análise e avaliação desse tipo de produtos. Esse é, aliás, um aspecto bastante 

presente na análise dos professores e que, como eles próprios acabam por 

referir, é o oposto ao que acontece na maior parte das vezes nas acções de 

formação convencionais. Referimo-nos, ainda, à importância que assumem 

também outros aspectos, tais como a possibilidade real que os professores das 

diferentes escolas tiveram de trazer e valorizar as suas experiências e de 

poderem aferir o que está a ser feito noutros lugares ou, de forma mais geral, ao 

que um dos professores evocou ao nível da desejada articulação entre a escola e 

a universidade (UNESCO, 2002). 

No que se refere ao modelo de formação de professores ensaiado, pode 

concluir-se, em síntese, que os professores: 
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− Identificam as principais componentes estruturantes e parecem apreciar 

a filosofia de trabalho subjacente; 

− Valorizam alguns aspectos, tais como a abertura do modelo e a 

complementaridade entre a formação mais teórica e o trabalho prático 

que decorreu em cada uma das escolas; 

− Salientam em concreto o facto de poderem dispor de tempo para a 

realização das actividades solicitadas e a flexibilidade na gestão desse 

tempo; 

− Destacam a pertinência do trabalho realizado em grupo e o suporte 

proporcionado nas sessões de acompanhamento.  

 

8.2.2. SOBRE OS FACTORES QUE CONDICIONAM O USO DAS TIC  

Uma vez que no capítulo anterior, referente à apresentação de resultados, 

pudemos apresentar com algum detalhe o que, segundo o conjunto de 

professores inquiridos, favorece ou dificulta a utilização das tecnologias pelos 

professores nas suas práticas lectivas e o que, de alguma maneira, poderá 

contribuir para uma utilização das tecnologias enquanto factor de inovação 

curricular, interessa agora mobilizar os elementos aí apresentados de forma a 

aproximarmo-nos da resposta à questão sobre os factores que condicionam o 

uso das TIC e, bem assim, poderem delinear-se estratégias que os tomem em 

consideração. 

8.2.2.1. ATITUDES (MOTIVAÇÃO) E USO DAS TIC 

Uma primeira área de reflexão suscitada por estudos recentes, 

nomeadamente os realizados em Portugal, que mostravam uma atitude muito 

favorável dos professores relativamente ao uso das TIC para fins educativos 

(Paiva, 2002), levou-nos a tentar compreender qual a relação entre motivação e 

uso de tecnologias no caso do grupo de professores que estudámos. 
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Se à partida era também essa a situação que constatámos, pois estávamos 

perante um grupo de professores bastante motivado e maioritariamente com 

uma atitude favorável à utilização das TIC nas actividades escolares, as 

alterações observadas ao nível do uso, depois da formação ter terminado, não 

são apresentadas pelos professores como resultado de aspectos motivacionais, 

mas sobretudo de um maior domínio das competências necessárias para o 

fazerem.  

O uso que, maioritariamente, este grupo de professores fazia das 

tecnologias era inicialmente bastante limitado, uma vez que poucas eram as 

situações em que envolviam os próprios alunos na manipulação de tecnologias 

e, quando isso acontecia, sem alteração visível no que se refere ao tipo de 

objectivos de aprendizagem visados, aliás em consonância com o que de mais 

saliente a investigação mostra relativamente ao baixo nível de exigência 

cognitiva, em geral, do tipo de utilização das tecnologias de informação e 

comunicação na escola (Becker & Riel, 2000; Somekh, 2000; Becker, 2000, 2001; 

Riel et al., 2005; Smolin et al., 2005; Ertmer, 2005). 

Sendo um grupo fortemente motivado à partida, isso não significaria, 

pois, que os níveis de utilização fossem elevados e que, nos casos em que isso 

acontecia, fosse um uso mais exigente do ponto de vista cognitivo e com 

propostas de actividades diferentes do que os alunos costumam fazer sem 

tecnologias. Pelo contrário, mesmo no grupo de professores que dizia utilizar 

tecnologias com alguma frequência, cerca de dois terços dos professores, o que 

observámos foi que a maior parte o faz principalmente enquanto apoio à sua 

actividade profissional propriamente dita e não para organização e criação de 

actividades para os alunos realizarem. Mesmo na preparação das aulas, o que 

os professores diziam fazer com os computadores indiciava também um uso 

muito pobre das tecnologias, limitado principalmente à elaboração de testes e 

de outras actividades de avaliação, tanto sumativas como formativas.  
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Tal como tivemos oportunidade de referir, uma das razões para a 

predominância verificada de um uso das tecnologias com fraco grau de 

exigência poder-se-á interpretar como sendo uma etapa necessária pela qual os 

professores têm de passar antes de se poderem atingir níveis mais elevados 

Dwyer et al., 1990. Ou, ainda, pelo facto de isso ser o mais natural no caso das 

práticas dos professores estarem mais próximas de modelos de ensino 

tradicionais, maioritariamente centradas sobre si próprios e não sobre a 

actividade dos alunos (Becker & Riel, 2000; Becker, 2000; Riel et al., 2005). 

Embora durante o processo, os formadores que acompanharam a 

concretização da formação, considerassem a predisposição (atitude favorável) 

para as TIC como um factor responsável por algumas diferenças entre os 

professores, não seria por si só suficiente para induzir índices de uso mais 

elevados, pelo menos um uso mais exigente do ponto de vista cognitivo, 

verificando-se aí, aliás, uma influência no sentido contrário, ou seja, não é a 

motivação que induz o uso, mas o uso que induz a motivação, uma vez que, 

professores com mais experiência de utilização, tendem a ser professores mais 

motivados para o uso. O que estaria em sintonia com o que se disse sobre o 

papel que nesse processo podem desempenhar as experiências vivenciadas e 

com o tempo necessário para isso acontecer (Dwyer et al., 1990). 

Um ano e meio depois, não parecem ser também os factores individuais 

relacionados com as atitudes face às TIC e a motivação dos professores a 

merecerem da parte dos professores inquiridos maior importância, quando se 

trata de decidir organizar actividades com computadores para os alunos, mas o 

aprofundamento que tiveram oportunidade de fazer sobre o potencial efectivo 

das tecnologias para fins educativos. Ou seja, não apenas o reconhecimento da 

importância da utilização dos computadores na escola, em abstracto, mas 

sobretudo pelo alargamento de horizontes do que com eles é possível realizar 

em concreto, ao nível da aprendizagem propriamente dita. Horizonte esse que 

pode traduzir-se, por exemplo, num conhecimento mais amplo do software 
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existente, no conhecimento do que com eles se pode fazer, na identificação de 

potenciais situações de uso, etc.. 

Conhecimento também das implicações que decorrem da sua utilização 

efectiva em contexto curricular e o que isso significa no que se refere à tomada 

de decisão em usar ou não usar as tecnologias. Os professores referem-se 

nomeadamente a novas formas de ensino, à alteração na relação entre professor 

e alunos (“envolver os alunos de outra maneira” e “maior participação dos 

alunos na tomada de decisão”) e ao que isso implica também em termos de 

necessidade de alteração do próprio papel e funções desempenhadas pelo 

professor (necessidade de mudança provocada pelo desenvolvimento 

tecnológico). 

Quando os professores se referem, aliás, explicitamente à atitude face ao 

uso das tecnologias para fins educativos, fazem depender a atitude favorável 

tanto do gosto pessoal pelas tecnologias e pelos computadores em particular, 

como do imperativo profissional que eles significam em termos de mudança da 

própria escola e do reconhecimento de que têm a obrigação profissional de 

fazer as aprendizagens exigidas para poderem acompanhar essas mudanças.  

Em síntese, mais do que uma questão de motivação pessoal e de 

“inclinação” para as tecnologias (factor de natureza afectiva), parecem ser 

importantes para este grupo de professores as competências que se possuem ou 

não possuem para trabalhar com computadores e, aí sim, de grande 

importância, uma atitude pessoal positiva face ao esforço que é preciso 

despender para o conseguir (Zammit, 1992). 

De acordo com este grupo de professores, do ponto de vista pessoal, as 

manifestações vão no sentido da necessidade de mudança do “modo de pensar” 

e, consequentemente, no modo de se equacionarem as diferentes variáveis do 

processo de ensinar e aprender numa sala de aulas em que o computador é 

utilizado de forma integrada (papel dos alunos, papel do professor, papel da 
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tecnologia, tipo de aprendizagens visado, competências pretendidas, modos de 

avaliação, entre outros), parecendo reconhecer, assim, a necessidade de 

mudança em direcção a modelos pedagógicos mais construtivistas. 

De facto, tal como de forma mais nítida pudemos observar na análise dos 

resultados referentes aos “factores” pessoais maioritariamente responsáveis 

pela adopção de práticas com TIC, está presente, na grande maioria das 

referências feitas pelos professores, a importância atribuída às “concepções 

pedagógicas” em que determinado professor se enquadra. Ou seja, a questão do 

uso das tecnologias passaria em larga medida por uma decisão pessoal de 

alguma maneira dependente do “modo de ver “ o processo de ensino e de 

aprendizagem. De facto, de acordo com o conjunto de professores 

entrevistados, seria maior a probabilidade de um professor recorrer ao uso dos 

computadores com os seus alunos (garantidas outras condições prévias, 

naturalmente, às quais voltaremos mais adiante), no caso dos professores se 

enquadrarem já numa perspectiva de ensino de matriz construtivista, em que o 

aluno e o que o aluno faz ganham uma centralidade que, obviamente, não está 

presente em modelos mais tradicionais. 

Tal como pudemos observar, a tendência é a de que quando os professores 

permanecem com uma concepção pedagógica tradicional, baseada na 

transmissão do conhecimento e na recepção e reprodução acrítica, desse 

conhecimento, pelos alunos, isso constitui para alguns dos professores 

inquiridos, um obstáculo em si mesmo. Tal como tínhamos referido, aliás, a 

propósito de alguns estudos mencionados no enquadramento teórico (Means et 

al., 1995; Sandholtz et al., 1997; Becker 2000) e que, de alguma forma nos 

remetem para as dificuldades de integração das TIC observadas em muitas 

situações e contextos. Por um lado, porque parece haver, como vimos, uma 

incongruência do ponto de vista epistemológico, entre o potencial inerente às 

novas tecnologias e o que com elas é possível fazer ao nível da aprendizagem 

(aprender…produção), e o modo como essa mesma aprendizagem é entendida 
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numa abordagem tradicional (aprender…reprodução). Por outro lado, porque a 

constatação dessa incongruência, pelos professores, quando decidem enveredar 

pela utilização efectiva das TIC com os seus alunos, os coloca numa situação de 

insegurança. Insegurança que resulta de se aperceberem, ou que o uso dos 

computadores não traz qualquer vantagem, antes pode causar perturbação na 

eficiência e eficácia com que habitualmente fazem as coisas sem recorrer às 

tecnologias (encontrando muitos aí as razões para o abandono das TIC após as 

primeiras tentativas sem sucesso), ou que terão de realizar mudanças 

significativas no modo como habitualmente trabalham, se quiserem mesmo vir 

a fazê-lo com sucesso.  

Entre estas duas posições estão os receios que advêm da falta de 

competência que sentem para o fazer de forma congruente com o tipo de ensino 

que praticam ou então, como mais frequentemente se observa na realidade, 

uma utilização dos computadores, ainda que bem-intencionada, que não traz 

qualquer mais-valia ao modo como os alunos aprendem, constituindo mesmo 

origem de novos problemas, quer para os professores, quer para os alunos em 

muitos casos. 

Como sugerem os estudos de Ertmer (2005), tais dificuldades podem 

dever-se ao facto de, tratando-se de “mudanças de segunda ordem”, exigirem 

um esforço de adaptação maior e exigirem formas novas e diferentes de fazer as 

coisas. Tal como referimos, enquanto as mudanças de primeira ordem são vistas 

com naturalidade porque não implicam mudanças substanciais e não vão além 

de ajustamentos mais ou menos banais nas práticas, as mudanças de segunda 

ordem são percebidas pelos professores como irreversíveis e acabam por 

representar um certo risco (Becker, 2000). 

Com o propósito de compreender melhor de que modo isso constitui um 

obstáculo e compreender o que ao nível da motivação e das atitudes pessoais 

pode ser feito para estimular e aumentar os índices de utilização dos 

computadores ao serviço da aprendizagem, importa recuperar aqui o que de 
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mais significativo referiram os professores a esse respeito e que se traduz, em 

síntese, em dois aspectos que também na literatura são identificados a propósito 

dos processos de inovação pedagógica: a predisposição que os profissionais 

têm, ou não têm, para aprender, em geral e para mudarem as suas práticas, em 

particular, e a predisposição, ainda, para despender o esforço que essas 

mudanças grande parte das vezes significam (Rhodes & Cox, 1990; Hadley et 

al., 1993; Preedy & Wallace, 1993; Hodas, 1993; Mouza, 2005; Vrasidas & Glass, 

2005b). 

Como tivemos oportunidade de referir no capítulo teórico referente aos 

factores que favorecem ou inibem o uso das TIC, são muitos os estudos que 

situam ao nível dos factores pessoais e motivacionais o foco principal da acção 

quando se pretendem desencadear mudanças e talvez os resultados aqui 

apresentados apontem precisamente nessa direcção também. Muito embora o 

que acontece na prática é que, por falta de medidas objectivas e de planos 

articulados de intervenção nesta área, isso acaba por recair na alçada de cada 

um individualmente, com o que em si mesmo significa a ausência de qualquer 

garantia de alteração do estado actual das coisas. 

8.2.2.2. COMPETÊNCIA, CONFIANÇA E USO 

Uma segunda área de reflexão que nos interessava aprofundar com 

recurso ao pensamento dos professores deste estudo tinha a ver com a relação 

que pode ser estabelecida entre confiança e uso educativo de tecnologias e com 

a relação que existe entre confiança e competência. 

Sendo bastante profícua a literatura em que os medos e receios dos 

professores relativamente às tecnologias são apresentados como uma das razões 

que leva estes profissionais a não utilizarem mais frequentemente os 

computadores nas suas práticas, pareceu-nos pertinente tentar perceber como 

se manifesta esta variável, no grupo de professores que estudámos, e em que 
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medida é apresentada como um factor importante para os baixos valores 

verificados no uso do computador pelos professores. 

Como vimos no capítulo anterior, a confiança é, de facto, um aspecto 

relevante para este conjunto de professores que, em certa medida, fazem 

depender a utilização dos computadores de os professores em geral se sentirem 

ou não “confiantes”, de se sentirem ou não “seguros”. 

Curiosamente, no entanto, são mais as manifestações pela negativa do que 

pela positiva, o que de alguma maneira poderá indiciar apenas uma maior 

facilidade em identificar os comportamentos respectivos, ou simplesmente 

maior contacto com situações de falta de segurança ou de falta de confiança no 

seu dia-a-dia, eventualmente por serem mais frequentes. 

Se, por um lado, pela positiva, é sugerido que “sentir confiança” é um 

factor decisivo para que os professores, em geral, decidam utilizar as 

tecnologias com os alunos, pela negativa a falta de confiança é associada a 

comportamentos observados que indiciam quase sempre receios, medos, 

insegurança ou ansiedade. 

Os medos são, como tivemos oportunidade de observar, de diferentes 

tipos, assumindo um vasto leque de formas e expressões, embora sobretudo 

relacionados com a posição do professor face aos alunos, isto é, o medo de 

mostrarem que há coisas que não sabem fazer ou conhecimentos que não 

dominam, e o medo de se exporem e “ficarem mal” perante os alunos, mas 

principalmente com o que isso significa em termos de perda de autoridade. 

O medo das máquinas, a que alguns autores se referem, não é aqui muito 

saliente, apesar de ainda se verificarem algumas referências nesse sentido, na 

forma de receio de “estragar os equipamentos” (Brikner, 1995; Barajas et al., 

2002), correspondendo, aliás, ao grau de fluência tecnológica que possuem. 
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Apesar de a confiança não ser um factor em que os professores inquiridos 

façam incidir os seus principais ganhos pelo facto de terem frequentado o 

programa de formação (são poucas as referências a esse aspecto e poucos os 

professores que o fizeram), os argumentos utilizados parecem subentender, 

quase sempre, uma relação entre confiança (“segurança”) no uso das 

tecnologias, ou seja, domínio do ponto de vista técnico. 

De facto, constituindo a confiança um factor de natureza afectiva, é 

curioso verificar que, no caso da identificação de mudanças a nível pessoal, os 

factores de natureza cognitiva (visão, conhecimento e competência) assumem 

um peso esmagador (para cima de 80%) relativamente ao conjunto formado por 

atitudes e confiança, o que parece corroborar a ideia de que a confiança será um 

adquirido que pressupõe outras aquisições, prévias, situadas a um nível de 

maior racionalidade.  

Tal como discutimos no ponto anterior, a confiança estaria, pois, 

dependente do conhecimento do que pode ser feito com as tecnologias, em 

geral, e dos conhecimentos e competências específicas adquiridos, para que um 

determinado professor se sinta capaz. Um professor “sentir-se confiante” 

significaria ter, pois, para além de uma atitude favorável, uma visão global do 

leque de coisas que se podem fazer com os computadores, o conhecimento 

concreto dos recursos que existem numa determinada área científica e, o que 

com eles é possível fazer, do ponto de vista pedagógico, com os alunos (o quê, 

como e para quê). Sentir-se confiante significaria, ainda, ser capaz de passar à 

acção, de o concretizar, o que, como facilmente se aceita, não poderá ser 

conseguido sem que tenham sido criadas as condições e as oportunidades para 

que isso possa ser conseguido, ou seja, aquilo a que Brickner (1995) designa de 

factores de segunda ordem. 

Da análise transversal das situações de uso de computadores que os 

professores inquiridos dizem fazer com os alunos, é interessante verificar que, 

na quase totalidade dos casos descritos, a confiança parece estar presente, 
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precisamente pelo facto de aquilo que é proposto aos alunos não colocar em 

causa a sua “competência” enquanto professor. De facto, o que é proposto aos 

alunos, são claramente actividades que o professor domina, quer do ponto de 

vista pedagógico, quer do ponto de vista técnico (a realização de um jornal 

escolar, ou a realização de actividades de pesquisa em conjunto na Internet, por 

exemplo), ou actividades em que o professor não necessita de se expor, como 

por exemplo, quando remete os alunos para o centro de recursos sugerindo a 

exploração autónoma dos materiais aí existentes. 

Nos restantes casos, em menor número, os professores assumem que o 

facto de não dominarem as tecnologias usadas não constitui problema, 

aproveitando mesmo esse facto para “aprenderem com os alunos”, tirando 

partido, em termos pedagógicos, das competências que os alunos em alguns 

casos possuem, como por exemplo no caso do professor que propõe a realização 

de um filme animado e em que apenas um pequeno grupo de alunos domina o 

software utilizado, pelo menos numa primeira fase do trabalho. 

O peso dos factores cognitivos que acima pareciam ser determinantes para 

a criação do sentimento de segurança (confiança), por parte dos professores, 

não é, no entanto, tão claro quando analisamos as suas representações sobre os 

factores determinantes do uso, em que factores como “domínio técnico”, 

“experiência de utilização” e “formação específica”, são o grupo a que os 

professores atribuem menor importância para a decisão de, em geral, os 

professores utilizarem ou não utilizarem tecnologias no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

De facto, tal como já fizemos referência no ponto anterior, para além das 

“concepções pedagógicas” dos professores, no caso dos factores pessoais 

determinantes do uso, parecem ser as “atitudes” e a “confiança”, os factores que 

os professores parecem salientar.  
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A interpretação que fazemos é, precisamente e uma vez mais que, para 

esses professores, parece ter mais influência o modelo de trabalho seguido, do 

que o grau de competência tecnológica que possuem. A confiança resultaria, 

assim, não do domínio técnico de uma determinada ferramenta ou conjunto de 

ferramentas, mas da sua competência do ponto de vista pedagógico. Ou seja, 

que haverá maior probabilidade de um professor, com uma determinada 

perspectiva pedagógica, decidir usar tecnologias nas suas práticas, ainda que 

não se sinta preparado e seguro (confiante) na sua utilização, do que isso 

acontecer no caso de um professor muito competente do ponto de vista técnico, 

mas que não sabe como fazê-lo do ponto de vista pedagógico.  

Conclusão que parece aproximar-se bastante, aliás, do que dissemos para 

o caso da perspectiva construtivista e que vem reforçar a ideia de ser necessário 

um investimento específico na preparação pedagógica dos professores. Por 

outras palavras, considerando-se um factor importante a “confiança” que um 

professor possa sentir para decidir usar as tecnologias, ela parece advir 

principalmente do grau de segurança do ponto de vista pedagógico, ou seja, da 

tomada de consciência que isso lhe dá para, enquanto profissional, decidir que 

deve ajustar as suas práticas beneficiando do potencial que essas ferramentas 

aportam. 

Estaríamos, assim, perante uma dualidade que interessará aprofundar em 

estudos posteriores e que costuma, aliás, ser apresentada frequentemente como 

argumento quando se trata de integrar as tecnologias na escola ou de preparar 

os professores para o fazerem. Uma dualidade que se estabelece entre a 

competência tecnológica (o domínio dos computadores, o à vontade com que se 

manipulam, o conhecimento dos programas, etc.) e a competência pedagógica, 

ou seja, o domínio das competências profissionais normalmente exigidas a um 

professor independentemente de usar ou não usar tecnologias.  

Como se defende, aliás, no guia da Unesco (2002) para a integração das 

TIC na formação de professores, “The most important aspect of infusing technology 
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in the curriculum is pedagogy” (p.41), muito embora isso seja reconhecidamente 

algo que exige tempo e se consubstancie num processo relativamente longo, 

como também tivemos oportunidade de discutir, mas sobretudo com etapas ou 

estádios que é preciso percorrer. Ou seja, como diferentes estudos mostram, não 

se pode esperar que um professor se aproprie e utilize de forma criativa as 

tecnologias disponíveis, sem que tenha tido oportunidade de percorrer um 

caminho que vai desde a adopção das tecnologias como simples substituto dos 

meios até aí utilizados e que passa pela experimentação e desenvolvimento de 

novas estratégias até que as próprias práticas começam, elas próprias a 

transformar-se, garantidas que sejam as condições de suporte:  

“As teachers’ pedagogical practices with new technologies continue to develop, 

and organizational support and access to ICTs grow, it becomes possible to move 

beyond the adaptation of ICT applications that fit with existing practice. 

Transformation of the educational process will start to emerge and may move toward 

more student-centered learning environments” (p. 42). 

 
8.3. SÍNTESE CONCLUSIVA 

Neste estudo começámos por fazer uma primeira apresentação do 

contexto geral de investigação em que se insere a reflexão que tivemos 

oportunidade de realizar e que, genericamente, situámos numa linha que parte 

da constatação do vertiginoso desenvolvimento tecnológico que tem 

caracterizado os nossos dias, da banalização das tecnologias digitais no 

quotidiano das pessoas e seu uso efectivo nos mais diferentes sectores da 

sociedade em que vivemos, até à surpreendente constatação, ou talvez não, da 

excepção que, nesse cenário, parece continuar a constituir a Escola. 

Partindo da convicção de que é aos professores que caberá um papel 

preponderante na alteração do actual estado de coisas e visando, em concreto, 

contribuir para acrescentar algo ao modo como os professores o poderão fazer 
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com sucesso, elegemos as práticas de formação como elemento estratégico para 

que essa mudança aconteça e o estudo dos factores que facilitam ou inibem a 

integração dos computadores na escola, como forma de aprofundar o 

conhecimento sobre a complexidade do problema. 

Tentámos explicitar, aliás, as razões que presidiram à escolha desta 

problemática, fundamentando a sua pertinência com a importância crítica e 

decisiva que os professores podem assumir ainda na mudança da própria 

escola (Campos, 2002; Carlson & Gadio, 2002; Dettori et al., 2002; Esteves, 2007; 

Gómez, 1992; Marcelo, 1999, 2002; Marcelo & Estebaranz, 1999; Nóvoa, 1992; 

Wadi, 2002), tomando como referência particular a situação em Portugal, 

nomeadamente em termos de investigação na área, e o contexto concreto em 

que o estudo surgiu, muito embora tenhamos procedido também a uma síntese 

do que se passa a nível internacional e que, como vimos, excluindo as 

diferenças do ponto de vista apetrechamento das escolas, em nada o cenário 

parece afastar-se do que se passa no nosso país.  

Isso é visível de forma muito nítida, por exemplo, nos fracos resultados 

que, neste domínio, se têm obtido com os sistemas clássicos de formação de 

professores, constatando-se que, em geral, a formação a que os professores são 

expostos não os prepara convenientemente para o uso das tecnologias em 

contexto educativo (Balanksat, 2005; Carlson & Gadio, 2002; Esteves, 2007; 

Kirschner & Selinger, 2005; Riel et al., 2005; Russell et al., 2005; UNESCO, 2002; 

Vrasidas & Glass, 2005a, 2005b), pelo menos na óptica das potencialidades que 

essas tecnologias podem efectivamente trazer à aprendizagem, incluindo aí, 

surpreendentemente, também os sistemas de formação inicial (Anderson, 2006; 

Dori et al., 2005; Hasselbring et al., 2000; Makrakis, 1997; Matos, 2004; Ponte, 

2002; Sadera & Hargrave, 2005; Willis & Mehlinger, 1996; Wright, 2005), como 

tivemos oportunidade de ver. 

De facto, apesar de haver forte consenso sobre a importância estratégica 

das tecnologias e de um aparente clima favorável à sua utilização, aí incluindo 
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as políticas educativas, mas também as perspectivas construtivistas sobre a 

aprendizagem de que o currículo está imbuído, e uma cada vez maior 

disponibilização de recursos nas escolas, os professores acabam por não as usar 

com os seus alunos: porque não querem, não podem, ou não sabem fazê-lo! 

Tendo tomado como principal objecto de estudo as representações 

(Moscovici, 1961; Moscovici et al., 1984; Abric, 1989) dos professores, é com base 

no que pensam os professores que acompanhámos ao longo de cerca de dois 

anos, que ensaiaremos a nossa reflexão final em torno das duas faces do 

problema de que partimos, ou seja, por um lado, a constatação dos baixos 

índices de utilização das tecnologias na escola e, por outro lado, a desadequação 

das estratégias tradicionalmente usadas na preparação dos professores.  

De facto, com este estudo pretendíamos não apenas uma justificação para 

o facto de, apesar do anunciado potencial das TIC, serem inúmeras as 

referências ao débil uso das tecnologias em situações formais de ensino e 

aprendizagem, mesmo em contextos mais ricos e, por isso, mais bem equipados, 

incluindo ao nível de dispositivos de formação de professores exclusivamente 

criados com essa finalidade, mas também para o facto de não ser 

cognitivamente muito exigente o seu uso na maior parte dos casos relatados na 

investigação ou que eram do nosso conhecimento na realidade portuguesa. 

Se a busca dessa justificação nos conduziria principalmente em direcção à 

delimitação do mapa de factores intervenientes e compreensão do conjunto de 

respostas possíveis, tal como tivemos oportunidade de discutir no capítulo 3 e 

de sistematizar no final desse capítulo, era nossa convicção que isso nos poderia 

ajudar também a perceber qual o peso, ou o contributo, da componente 

“formação de professores” para aquela situação. Isso permitiria ainda 

identificar pistas que pudéssemos vir mobilizar para sustentar também a 

resposta à segunda questão colocada, ou seja, como podemos preparar os 

professores, de forma mais adequada, para que a integração das TIC 

efectivamente se verifique e se verifique sobretudo através do aproveitamento 
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do potencial pedagógico inerente às “novas” tecnologias, potencial que as 

diferencia, aliás, de todas as outras até agora ensaiadas na escola. O capítulo 4 

ajudou-nos a compreender na sua verdadeira extensão o problema da 

desadequação das estratégias tradicionais de formação, incluindo aí, um tanto 

surpreendentemente, as instituições de formação inicial.  

No essencial e no que se refere às práticas de formação de professores, a 

situação global parece apontar para uma grande dificuldade em se encontrarem 

estratégias de preparação de professores que os conduzam não apenas à 

utilização das TIC, mas que essa utilização de alguma maneira contribua para 

alguma mudança nas suas práticas em direcção àquilo que no currículo, em 

geral, se preconiza, isto é, a criação de ambientes e contextos que assumem o 

aluno como participantes activo no processo de aprendizagem. 

A excepção parece ser, aliás, como tivemos oportunidade de documentar 

com algum detalhe, quando se assumem, à partida, novas formas de encarar o 

processo de aprendizagem e que no âmbito do nosso estudo designámos grosso 

modo de perspectiva construtivista1. Excepção, porque aí se assume 

explicitamente uma determinada perspectiva de aprendizagem, mas acima de 

tudo, porque essa decisão vem condicionar e determinar todas as outras 

variáveis relacionadas com o próprio processo de ensinar e aprender, desde o 

tipo de actividades a propor aos alunos, a todo um conjunto de condições de 

trabalho que vão desde a preparação que é proporcionada aos professores, ao 

tempo necessário para que as mudanças aconteçam, gradualmente e em 

direcção à apropriação, por parte dos professores, do potencial que as 
                                                 
1 Temos noção de quão redutora pode ser a opção que tomámos, até porque, pela nossa 

formação de base, em Psicologia, estamos cientes de que aí poderíamos incluir diferentes teorias 
ou abordagens, desde a perspectiva sócio-cultural baseada na intersubjectividade, de Vygotsky, 
até à cognição distribuída proposta por Salomon (1993), passando pela aprendizagem situada, 
aprendizagem auto-regulada, aprendizagem baseada na resolução de problemas (Cognition 
and Technology Group at Vanderbilt, 1970, 1997, 1998) ou a teoria da flexibilidade cognitiva 
(Spiro et al. , 1988), para apenas referirmos algumas. Fizemo-lo apenas por razões operacionais e 
como forma de representar a confluência que entre elas existe sobre a natureza da 
aprendizagem. 
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tecnologias encerram e que lhes permitirá, mais tarde, usá-las criteriosamente 

como ferramenta de aprendizagem dos alunos. 

Responder, pois, à questão da formação, pelo menos do ponto de vista 

teórico, com base na literatura, seria, em síntese, colocar no terreno os 

dispositivos que viabilizassem, de forma integrada, tal perspectiva. Do ponto 

de vista empírico, e apesar do grupo de professores que estudámos considerar 

que a formação é importante, não parece incluí-la no conjunto dos factores mais 

importantes para que a mudança nas suas práticas se opere.  

Talvez pelo facto de ainda não estarem reunidas as condições mínimas nas 

suas escolas para poderem trabalhar com mais regularidade com os alunos, os 

professores, no seu conjunto, acabam por atribuir mais importância às próprias 

“condições de trabalho”do que a qualquer outro factor. De facto, a nossa ideia 

inicial de que o maior conhecimento dos produtos educativos disponíveis e 

uma maior competência em termos de análise crítica desses recursos, suscitaria 

a sua utilização em situações concretas de ensino e de aprendizagem, apenas se 

verificou de forma ténue e apenas no caso de alguns professores.  

Poderíamos dizer, em síntese, que apesar de os professores reconhecerem 

pertinência ao modelo de formação vivenciado, quer pela alternativa que 

constituiu relativamente aos métodos tradicionais de formação na área das TIC, 

de reconhecerem as aquisições feitas (competências e conhecimentos) e de 

acharem que a formação terá contribuído para o alargamento da sua visão sobre 

como usar os computadores ao serviço da aprendizagem, isso não foi suficiente 

para que se tivessem verificado também alterações ao nível das suas práticas.  

8.4. PROCEDIMENTOS DE VALIDAÇÃO 

Visando responder aos reptos do ponto de vista de garantia de rigor que 

referimos a propósito da análise qualitativa e embora, à primeira vista, possa 

parecer deslocado, decidimos incluir neste capítulo final, a anteceder as 
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referências às limitações do nosso estudo, uma reflexão global com esse 

objectivo, com base na apresentação e explicitação do conjunto de 

procedimentos de validação a que recorremos e que complementam o que no 

capítulo da metodologia foi referido. 

Como diferentes autores referem, em estudos predominantemente 

qualitativos, não é tarefa fácil manter um grau satisfatório de validade tanto nas 

operações de recolha de informação, como nas que se referem à análise e 

extracção de significação do corpus recolhido (Pourtois e Desmet, 1988). Para 

Huberman e Miles (1991), o problema reside no facto de, na investigação 

qualitativa, "não haver ‘canons’, regras de decisão, algoritmos, ou mesmo uma 

heurística que permitam indicar se as conclusões são válidas e os procedimentos sólidos" 

(p.415). Muitos dos problemas de credibilidade advêm de, muito 

frequentemente, os investigadores qualitativos se encontrarem sós no terreno, 

naquilo que designam de uma verdadeira actividade de monopólio, com a 

responsabilidade exclusiva nas diferentes tarefas que a investigação implica, 

mas também por não ser, na maior parte dos casos, muito claro e preciso, o 

processo que permitiu chegar aos resultados finais, ou seja, às conclusões.  

Optar por uma metodologia preferencialmente qualitativa de análise de 

dados deve, pois, implicar tanto o reconhecimento das suas potencialidades, 

como a noção clara das suas dificuldades, imperfeições e limites. Foi nessa 

perspectiva que nos situámos e com base na qual decidimos incluir, na 

conclusão deste estudo, uma reflexão final em torno de alguns critérios de 

credibilidade que considerámos ao longo do estudo de forma a garantir a 

qualidade do trabalho empírico. 

Nas técnicas de análise de conteúdo de orientação qualitativa, o problema 

coloca-se, desde logo, como tivemos oportunidade de referir, nas decisões sobre 

o sistema de codificação e análise de dados. Como qualquer conteúdo de 

natureza verbal, como o que maioritariamente usámos, é susceptível de 

interpretações diversas, é de supor que diferentes codificadores, ao analisarem 
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o mesmo material, cheguem também a diferentes resultados. Pode também 

acontecer que o mesmo codificador, no decurso da tarefa de codificação e em 

momentos distintos, não mantenha uniformidade na aplicação dos critérios de 

classificação estabelecidos (Vala, 1986). 

Assim, para que possamos clarificar os procedimentos de validação a que 

recorremos e apesar da diversidade de denominações com que geralmente são 

designados os diferentes critérios de avaliação da qualidade das práticas de 

investigação - variações em função dos pressupostos e paradigmas em que a 

própria investigação se baseia - recorremos à sistematização apresentada por 

Guba e Lincoln (1985, explicitada por Rodrigues, 1992: pp. 37-42 e Pourtois e 

Desmet, 1988: pp.119-122). Segundo estes autores, a determinação e controle da 

qualidade da investigação, passa pela consideração e explicitação de quatro 

critérios essenciais: i) Valor de verdade; ii) Aplicabilidade; iii) Consistência; e iv) 

Neutralidade. 

O “valor de verdade” corresponde "à confiança na veracidade dos resultados 

da investigação, ou seja ao grau de isomorfismo entre os dados e os fenómenos a que se 

referem." (Rodrigues, 1992: p.37). Designado de credibilidade, numa perspectiva 

de análise de natureza qualitativa, ou validade interna, no caso de abordagens 

quantitativas, este critério remete, entre outros, para a garantia quanto à 

qualidade e quantidade das observações efectuadas, assim como à exactidão 

das relações estabelecidas entre as observações no momento da interpretação. 

No nosso caso, uma das decisões que tomámos, como oportunamente 

referimos, tendo em vista garantir que os sujeitos inquiridos seriam os mais 

indicados para se pronunciarem sobre o objecto de estudo, relaciona-se 

directamente com a selecção dos entrevistados. Com efeito, tivemos o cuidado 

de escolher os professores que participaram durante todo o processo de 

formação, pois eram os únicos que detinham uma visão global do percurso 

efectuado e estariam, assim, em melhores condições para informarem sobre os 

diferentes aspectos dos quais nos interessava conhecer a sua perspectiva e 
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representações. A corroboração dos resultados da análise pelos sujeitos, ou seja, 

a verificação da credibilidade que os próprios entrevistados lhes atribuíram, foi 

outro dos procedimentos utilizados e de mais adiante daremos conta. 

A “aplicabilidade” corresponde "ao grau em que os resultados de uma 

investigação particular são aplicáveis a outros contextos ou sujeitos." (Rodrigues, 

1992: p.37). Designado também de transferabilidade, este critério corresponde, 

no paradigma naturalista, à adequação dos resultados ao contexto em que se 

pretende aplicá-los, e requer, por isso, uma descrição detalhada do próprio 

contexto. Mais do que a generalização dos resultados a outras situações ou à 

população de onde é retirada a amostra, é um critério que se baseia "no 

reconhecimento da 'semelhança' entre objectos", "permanecendo sensível à variação 

natural dos fenómenos e reconhecendo que a 'verdade' se encontra tanto no geral e no 

típico como no particular e atípico." (Rodrigues, 1992: p.39). 

Não sendo propriamente uma questão de generalização dos resultados o 

móbil do nosso estudo, e em reforço do que afirmámos na alínea anterior, 

relativamente aos sujeitos entrevistados, a constituição da amostra pautou-se 

não por critérios de representatividade no sentido estatístico, mas no sentido de 

integrar indivíduos com conhecimento efectivo sobre os problemas em análise, 

na linha do que Pourtois e Desmet (1988) designam de "grupos pertinentes", ou 

seja "il s'agit de choisir les sujets en fonction de la pertinence de leurs caractéristiques 

par rapport aux objectifs de la recherche." (p.121).  

Tendo em vista, no entanto, uma estimação do grau e tipo de similitude 

entre a situação observada e outras situações para as quais se pretenda, 

eventualmente, transferir conclusões, torna-se indispensável uma descrição 

detalhada do caso ("site") estudado (Pourtois e Desmet, 1988). Note-se que foi 

com o objectivo de "contextualização" e reconhecendo a sua importância, que 

dedicámos um dos capítulos iniciais deste estudo a uma descrição do contexto 

macro em que estes professores se inserem, e procedemos à caracterização dos 
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dados de estrutura das escolas em que trabalham e que apresentámos no início 

do capítulo referente à apresentação dos resultados. 

A “consistência” corresponde, de acordo com Rodrigues (1992) "à medida 

em que os resultados reflectem com precisão o objecto, o que implica que sejam 

'repetíveis' ou 'replicáveis' com o mesmo (ou semelhante) objecto e no mesmo (ou 

semelhante) contexto." (p.39). Designada também de confiança ou fiabilidade, a 

consistência interna é uma noção próxima do conceito de estabilidade, na 

tradição positivista e aponta, no sentido amplo, para uma independência das 

observações e interpretações em relação a variações acidentais ou sistemáticas 

tais como o tempo, a experiência e a personalidade do investigador, os 

instrumentos utilizados, as condições de recolha de dados, etc. (Pourtois e 

Desmet, 1988).  

Numa perspectiva de análise qualitativa, a descrição precisa e detalhada 

dos procedimentos utilizados pelo investigador para recolher e interpretar os 

dados, é uma das estratégias propostas por estes autores. Outras estratégias 

poderão incluir a "revisão permanente dos instrumentos" (Huberman & Miles, 

1991: p.92), o recurso a juízes, tal como nós fizemos, durante o processo de 

codificação (codificação múltipla), o contraste das codificações em momentos 

diferentes (triangulação temporal), etc.. Para além da descrição detalhada dos 

procedimentos utilizados e de uma estratégia baseada na iteração entre as 

diferentes fases do processo de análise, como já tivemos oportunidade de 

referir, a metodologia por nós seguida consubstanciou-se, em termos práticos, 

em diferentes tarefas: i) delimitação prévia do nível de precisão e definição 

operacional de cada uma das categorias de análise (de que demos conta 

oportunamente), de modo a que a sua atribuição fosse feita uniformemente ao 

longo de todo o processo; ii) contraste de codificações, para cálculo efectivo do 

grau de fiabilidade (inter-observadores), e iii) contextualização e revisão 

permanente de cada categoria. 
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A “neutralidade”, entendida por Rodrigues (1992) como o "grau em que os 

resultados são apenas em função do objecto e das condições de investigação e não dos 

viéses, motivos, interesses e perspectivas do investigador" (p.40). Como refere o autor, 

é um aspecto que se aproxima do anterior, nomeadamente quando "o 

instrumento de investigação é o próprio investigador", que foi a perspectiva em que 

nos situámos, como tivemos oportunidade de referir nomeadamente a 

propósito da observação participante. Em termos de análise qualitativa, trata-se 

sobretudo de assegurar que a subjectividade do observador não influencia os 

resultados. A transparência dos procedimentos e das opções epistemológicas do 

investigador, bem como a comprovação dos resultados pelos sujeitos 

inquiridos, são alguns dos meios que contribuem para a concretização desse 

objectivo. 

No seguimento do enquadramento dos procedimentos de validação que 

utilizámos, terminamos este ponto com a apresentação dos dados referentes aos 

critérios que, devido à sua natureza específica, nos mereceram particular 

atenção, ou seja, os que se referem à revisão das categorias e dos processos de 

codificação, ao cálculo do grau de fiabilidade entre codificações. Como 

anteriormente referimos, a adopção de uma estratégia em que a própria 

codificação faz parte integrante do processo mais amplo de análise, implica a 

utilização de um sistema de controlo e verificação dessa mesma codificação, de 

forma a garantir o rigor científico de todo o processo. Por que interessava 

especialmente controlar e garantir a objectividade, neutralidade e uniformidade 

dos processos de categorização, preocupámo-nos essencialmente em garantir 

que, nas diferentes tarefas de codificação, o significado atribuído a cada código 

coincidisse com o conteúdo que pretendia classificar e os códigos fossem 

utilizados de forma consistente. 

No primeiro caso e para além de outros aspectos a que já nos referimos, 

decidimos sujeitar as definições operacionais das categorias a que entretanto 

chegáramos, a uma apreciação por parte de alguns colegas (juízes) que, por 



530 

terem participado connosco nas reflexões sobre estas questões, eram 

conhecedores e estavam a par da problemática central do nosso estudo. Com 

base nas sugestões destes juízes, procedemos, num primeiro momento a uma 

redefinição e ajustamento de cada uma das classes de significado. Num 

segundo momento e depois de termos efectuado as codificações de parte do 

material em análise (uma entrevistas, por exemplo), recorremos novamente à 

colaboração dos mesmos juízes com o objectivo de – mediante exemplos 

concretos de fragmentos codificados – se verificar o grau de adequação e 

correspondência entre o significado dos códigos e o conteúdo significativo dos 

fragmentos a que esses códigos foram atribuídos. Depois de novos 

ajustamentos e revisão de cada uma das categorias, nos casos em que isso se 

tornou necessário, passámos à codificação efectiva de cada corpus em análise. 

Para garantir, por outro lado, que durante este processo, os códigos seriam 

utilizados de forma consistente, e tal como aconselham os autores em que nos 

apoiámos, a estratégia utilizada incluiu não só o cuidado em proceder à 

codificação no mais curto espaço de tempo, mas também o retorno constante 

aos fragmentos já codificados. A verificação através do retorno ao contexto em 

que os fragmentos se encontram, por um lado, e a comparação de fragmentos 

classificados com o mesmo código, em diferentes locais de diferentes 

protocolos, constituíram, com efeito, dois procedimentos essenciais em toda a 

análise. Note-se ainda que a consistência dos códigos volta novamente a ser 

posta à prova no momento da análise propriamente dita do conteúdo de cada 

uma das categorias – já depois de concluída a fase de codificação –, ou seja, no 

momento em que passámos à leitura dos dados e à elaboração de sínteses por 

categoria e dimensão. Como oportunamente referimos, esta actividade foi 

efectuada a partir do agrupamento dos fragmentos de texto relativos a cada 

categoria, que é aliás um dos aspectos em que o programa de análise que 

utilizámos se mostra particularmente eficiente. 
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De acordo com Huberman e Miles (1991), dever-se-ia recorrer sempre que 

possível a uma codificação múltipla, efectuada por diferentes codificadores, já 

que esse procedimento constitui "um bom controlo de fiabilidade." (p.108). Para 

além dos procedimentos que anteriormente descrevemos, e porque pudemos 

recorrer a um conjunto de juízes para o efeito, no caso da análise de conteúdo 

das entrevistas semi-directivas, testámos a codificação de uma mesma 

entrevista pelos diferentes codificadores envolvidos de forma a calcular o índice 

de fiabilidade respectivo e que, de acordo com os mesmos autores, deve situar-

se próximo dos 80% (Fiabilidade = 100). O 

resultado verificado no nosso caso foi de 83,2%, pelo que nos parece estar 

garantida a qualidade do processo. 

8.5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Não obstante a garantia da qualidade das análises efectuadas, decorrente 

da convergência dos diferentes indicadores utilizados na validação do processo, 

a investigação que aqui apresentamos, como é natural acontecer em estudos 

que privilegiam uma abordagem qualitativa, não está isenta de dificuldades e 

imperfeições. 

Do ponto de vista de condicionalismos e limites do trabalho efectuado, 

parece-nos ser de referir as dificuldades que resultam de um tipo de investigação 

de natureza preferencialmente exploratória e descritiva, em que, mais do que 

conclusões categóricas, importa salientar o seu carácter provisório, sugerindo a 

necessidade de realização de mais estudos e de estudos mais sistemáticos, visando 

aprofundar uma área tão deficitária como a da preparação dos professores para a 

integração das TIC nas práticas lectivas. As conclusões a que chegamos devem, 

aliás, ser relativizadas, não apenas porque se referem a um conjunto restrito de 

professores, mas sobretudo porque, reportando-se a uma realidade muito 

circunscrita, exigem naturalmente passar pela confrontação com outros estudos e 

outras formas de validação dos resultados. 
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Embora estejamos conscientes do cuidado que nos rodeámos para garantir 

um nível satisfatório de rigor científico em todo o processo, nem sempre foi fácil 

conseguir esse objectivo, até porque, como anteriormente referimos, a utilização 

sistemática de procedimentos de análise qualitativa, enquanto elemento 

metodológico central para o tratamento de dados, constituiu um desafio constante 

em ordem à superação de incertezas, dúvidas e questões com que fomos 

confrontados. Por outro lado, no domínio das Ciências Humanas, não podemos 

esquecer a relatividade que assumem os factos, sobretudo quando os "factos" 

observados são captados através da análise das representações dos sujeitos e 

quando os indivíduos que as expressam o fazem no âmbito de uma investigação.  

No que se refere a limitações ao nível do objecto de estudo, parece-nos ser de 

referir a convicção que fomos construindo de que teria sido importante não nos 

termos restringido à recolha e análise das representações dos professores. De 

facto, estamos convictos de que teria sido muito enriquecedor se tivéssemos 

observado as suas práticas, pois talvez isso nos ajudasse a compreender melhor o 

tipo utilização efectiva que os professores fazem das tecnologias com os seus 

alunos, apesar dos constrangimentos reais resultantes de não poderem dispor de 

computadores nas suas salas de aulas.  

Ao nível da exploração de dados, uma limitação deste estudo pode 

resultar do facto de não termos aprofundado suficientemente os resultados em 

função do contexto específico em que eles se enquadram, ou seja, as diferentes 

escolas a que os professores pertencem. Ao contrário do que tínhamos 

inicialmente equacionado, não foi possível ir além da identificação de alguns 

exemplos de utilização das tecnologias em cada escola, o que é manifestamente 

insuficiente se quisermos compreender melhor o que aí se passa e determinar 

em que medida as dinâmicas internas de funcionamento são responsáveis pelas 

representações que individualmente os professores manifestam. Na medida em 

que, como vimos, as representações são uma construção social (representações 

sociais), teria sido relevante dirigir a atenção também para a escola enquanto 
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objecto de observação em si mesmo. Aí poderá residir, aliás, uma área de 

exploração futura na continuação deste estudo, no sentido de responder às 

interrogações colocadas, por exemplo, pelas lideranças das escolas que, 

reconhecendo o valor e a inevitabilidade das tecnologias, pretendem 

implementar uma estratégia no terreno e mobilizar os professores para esse 

objectivo.  

Se o questionamento se situar ao nível das dinâmicas das escolas, será 

igualmente pertinente tentar compreender melhor em que medida é 

determinante a existência de orientações pedagógicas específicas sobre o que 

fazer com as tecnologias, por exemplo, na forma de um projecto de escola, ou 

de projectos específicos visando a integração das TIC nas diferentes áreas 

curriculares, ou em que medida a utilização das tecnologias é influenciada pela 

existência de serviços de apoio pedagógico aos professores que pretendam 

experimentar e desenvolver actividades com os seus alunos. Ou ainda que 

importância assumem as “sinergias” internas enquanto apoio efectivo às 

iniciativas dos professores, mas também o papel que desempenham 

efectivamente os “professores entusiastas”, as lideranças e os próprios alunos 

enquanto “factores de pressão”, na adopção e integração das TIC na cultura da 

Escola. 

Da mesma maneira, teria sido importante proceder ao aprofundamento da 

observação e à consequente articulação de dados, de forma a podermos identificar 

casos individuais de professores que, pela riqueza de elementos, ou consistência 

em torno de um conjunto de critérios, pudessem constituir a base para a 

delimitação de diferentes “tipos” de professores-utilizadores das TIC para fins 

educativos. Tais configurações, em torno de padrões diferenciados de variáveis 

individuais ou contextuais como as que estudámos, poderiam vir a constituir um 

contributo de grande utilidade para o desenho da formação e da intervenção neste 

domínio. 
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Não explorámos também uma dimensão a que demos algum relevo na 

estruturação do programa de formação e que, teria merecido uma atenção 

especial se, como já referimos, a investigação tivesse obedecido a um plano 

prévio estruturado com essa finalidade. Referimo-nos à interrogação que, num 

esforço de avaliação global da estratégia de formação que concebemos, 

colocamos nesta etapa final do trabalho, ou seja, em que medida poderá ter 

havido resultados globalmente positivos em função do papel de assessoria 

desenvolvido principalmente nas sessões de acompanhamento que tiveram 

lugar nas escolas?  

De facto, sendo essa componente de grande importância estratégica no 

desenrolar da formação, teria sido importante uma maior atenção na recolha de 

elementos que nos permitissem identificar também, por exemplo, os diferentes 

tipos de estratégias utilizadas para identificação das necessidades e 

dificuldades dos professores, as formas como foi dado feedback ao trabalho 

individual proposto a cada professor, as técnicas de trabalho colaborativo 

utilizadas, para só referirmos alguns. 

Algumas destas considerações a propósito das limitações da investigação, 

acabam por constituir a justificação e os ingredientes para as pistas para 

investigação futura e proposta com que concluímos este trabalho e que 

apresentamos no ponto seguinte. 

Antes disso, apenas uma referência a alguns aspectos positivos que 

importa também realçar no estudo e em que salientamos, desde logo, a opção 

de alargar a investigação no tempo, acrescentando-lhe uma terceira fase, 

centrada principalmente numa análise retrospectiva, com vista a identificar os 

efeitos do programa de formação entretanto concretizado. Pensamos que vem 

acrescentar-lhe a pertinência e a amplitude que normalmente não tem a 

investigação realizada na área da formação de professores, sendo mais comuns 

os estudos relacionados com o processo, com a satisfação, ou com os resultados 

e não propriamente com a análise dos efeitos da formação (Rodrigues, 2006). 
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Cremos, por outro lado, que poderá constituir ainda um factor adicional de 

interesse, o facto de termos como objectivo analisar o impacto de uma 

perspectiva de formação de alguma maneira inovadora do que pode ser a 

formação de professores para a integração pedagógica das TIC. 

8.6. IMPLICAÇÕES E APLICAÇÕES 

Viver numa sociedade de informação e conhecimento exige flexibilidade e 

abertura nas abordagens que permitem a resolução de problemas. Exige ainda 

uma perspectiva de educação dos cidadãos que não se pode resumir ao que 

tradicionalmente se aprende na escola, esperando que aí sejam desenvolvidas 

as competências necessárias para que os indivíduos cresçam e evoluam ao 

longo da vida, com grande capacidade de adaptação a situações novas e às 

próprias mudanças que se verificam nos contextos em que vivem e trabalham. 

Sobre as condições de trabalho na escola 

Talvez um dos maiores desafios de qualquer sociedade resida na 

capacidade que a escola tem para formar o tipo de cidadão que melhor se 

coadune com os valores e princípios em que essa mesma sociedade se funda. 

Embora se aceite que as escolas devam desempenhar um papel fundamental na 

eliminação das assimetrias sociais e culturais, nomeadamente através da criação 

de condições que favoreçam o acesso ao conhecimento e as tecnologias de 

informação e comunicação sejam um instrumento poderoso para o conseguir, a 

utilização pedagógica dessas tecnologias é reconhecidamente condicionada por 

diferentes variáveis que decorrem da própria organização e funcionamento das 

escolas. 

Aceitando-se que a organização do espaço e do tempo escolar condiciona 

a relação entre os diferentes vértices do triângulo didáctico, mudar os espaços 

de aprendizagem tradicionais, o mobiliário e até as construções escolares de 

modo a favorecer uma relação diferente entre alunos, recursos tecnológicos e 
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professores, será um requisito fundamental para permitir novas formas de 

aprender e de aceder ao conhecimento.  

A grande diversidade de situações, mas também os exemplos concretos de 

novos espaços de aprendizagem2  aconselham que se aprofunde o seu estudo e 

daí se extraiam princípios que orientem novos modelos de organização do 

espaço disponível. Gostaríamos de destacar por exemplo, a possibilidade real 

que hoje existe de considerar espaços alternativos à sala de aula, espaços que 

permitem aos alunos uma aprendizagem independente, autónoma e da sua 

própria iniciativa, como é o caso das bibliotecas ou dos mais recentes centros de 

recursos multimédia criados nas escolas. Com maior ou menor relação com os 

trabalhos escolares, com maior ou menor orientação por parte dos professores, 

observa-se que muitos os alunos frequentam esses locais com grande 

assiduidade, se envolvem activamente nas suas pesquisas e são capazes de 

fazer um efectivo aproveitamento dos resultados das suas explorações. Estes 

espaços poderão constituir, aliás, uma interessante opção pelo menos em 

contextos economicamente menos favorecidos e em que não é realista, pelo 

menos a curto e médio prazo, equipar convenientemente todas as salas de aula 

com tais recursos. 

O tempo que exige o trabalho com as novas tecnologias de informação e 

comunicação é também, por outro lado, muito diferente dos tempos em 

tradicionalmente se estrutura a aprendizagem. Mudar o tempo escolar 

significaria, por um lado, questionar a distribuição que actualmente é feita, 

sobretudo no caso dos anos mais avançados da escolaridade, em função das 

horas lectivas de cada disciplina e de cada professor, equacionando, por outro 

lado, novas formas de encarar a organização dos horários, mais de acordo com 

os próprios objectivos da aprendizagem, com o tipo de papel que as tecnologias 

                                                 
2 Acesso às tecnologias na sala de aulas, em laboratórios de informática, em salas 

específicas de algumas disciplinas (por exemplo a Matemática), em espaços abertos como as 
bibliotecas, em clubes temáticos, são alguns exemplos possíveis das situações referidas. 
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podem desempenhar nessa aprendizagem e, sobretudo, com as estratégias e 

situações concretas em que os alunos são envolvidos. 

Tal como vimos, pode afirmar-se que uma utilização mais exigente destas 

novas tecnologias de informação e comunicação exige muito tempo – e outros 

tempos -, não se compadecendo com a exiguidade normalmente associada à 

actual organização dos tempos lectivos. Se uma das potencialidades das 

tecnologias é a de permitir percursos diferenciados e individualizados de 

aprendizagem, como será isso possível se não se proporcionarem as condições 

para que os alunos possam dedicar o tempo que tais tarefas exigem? 

Para além das questões do espaço e do tempo, é importante considerar 

também os recursos humanos necessários para apoio ao desenvolvimento do 

trabalho com as tecnologias. De facto, há casos de escolas que, muito bem 

equipadas do ponto de vista de equipamento, falham ao nível da sua 

exploração, por não terem acompanhado o apetrechamento com a necessária 

reestruturação em termos de recursos humanos que se ocupem da manutenção 

ou da formação técnica básica para professores e alunos deles poderem 

efectivamente tirar partido. A constatação de novas exigências e de novas 

competências terá de implicar a ponderação sobre a necessidade de incluir 

também novos quadros no sistema, de forma a não se pedir aos próprios 

professores que assumam mais essa tarefa. 

Em síntese, se centrarmos a análise na própria organização e 

funcionamento das escolas, interessa responder, entre outras, às seguintes 

questões: Como é que uma determinada escola se preparou para introduzir os 

computadores? Que tipo de modificações foram operadas em termos de espaço, 

tempo e organização do trabalho de professores e alunos? Onde foram 

colocados os equipamentos e quem é responsável pela sua manutenção? Quem 

os utiliza, em que contexto específico e para que fins? Que liberdade têm os 

alunos para utilizar os equipamentos existentes? 
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Sobre o papel da tecnologia, dos alunos e da própria aprendizagem 

Embora as questões relacionadas com os professores e a sua formação 

devam merecer reflexão autónoma e em profundidade, nomeadamente pelas 

instituições responsáveis pela formação, parece-nos que deve articular-se com 

uma discussão mais ampla sobre o papel das tecnologias no seio da própria 

escola: tecnologias que permitem fazer um pouco melhor e mais rápido o 

mesmo tipo de coisas, limitando-se a escola a assimilar o seu potencial e 

acomodando-se a ele? Ou tecnologias para fazer coisas diferentes, coisas novas, 

em que a própria escola quer deliberadamente intervir, descobrindo, 

equacionando e tirando partido do poder efectivo dos computadores no modo 

como pensamos e aprendemos?3 

Aceitando que as tecnologias mudam também a forma como aprendemos 

e induzem mesmo novas aprendizagens (Papert, 1994), parece fazer sentido 

focar a atenção numa perspectiva de utilização das tecnologias em que os 

alunos são chamados a aplicar o seu esforço intelectual na criação, articulação, 

organização ou consolidação de conhecimento. Usando todas as aplicações 

disponíveis e não apenas aquelas que, à primeira vista, poderiam mais 

facilmente incluir-se na categoria de ferramentas cognitivas (Jonassen, 1996a).  

Como Jonassen propõe, aliás, não se trata de a tecnologia ser ou não ser 

originalmente uma ferramenta cognitiva, mas a forma como ela é 

pedagogicamente mobilizada e utilizada. Ou seja, para a tecnologia promover, 

por exemplo, o pensamento crítico, isso não depende tanto da ferramenta 

escolhida, mas se, do ponto de vista pedagógico, definimos explicitamente o 

objectivo de desenvolver o pensamento crítico. E o inverso também será 

verdadeiro, ou seja, poderemos utilizar uma aplicação que nos permite criar 

redes semânticas ou mapas conceptuais de tal forma que em nada constitui 

                                                 
3 Tratar-se-á, em última análise, de reflectir sobre o potencial pedagógico das novas 

tecnologias e o papel que se deseja que elas assumam no próprio processo de mudança. 
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desafio intelectual para um determinado aluno, se aquilo que lhe pedimos para 

fazer implicar apenas tarefas de registo e posterior memorização de conceitos 

isolados. 

Este modo, predominantemente pedagógico de entender e usar as 

tecnologias, sugere a concentração dos esforços na criação de ambientes, 

situações e oportunidades de aprendizagem alternativos, estimulantes e que 

sejam capazes de induzir no aluno a sua implicação cognitiva como condição 

necessária às mudanças na relação entre o currículo que a escola oferece e o seu 

real potencial ao serviço da aprendizagem. Aspecto de grande importância não 

apenas do ponto de vista do desenvolvimento individual de cada aluno, mas 

também em termos didácticos, ou seja, no que isso implica ao nível do trabalho 

do professor e da preparação que terá de possuir para ser capaz de 

corresponder aos desafios colocados pelas novas tecnologias.  

Segundo Bransford et al. (1999) as tecnologias mais recentes são 

particularmente ricas e com um enorme potencial em termos de aprendizagem, 

precisamente porque são consistentes com os princípios de uma nova ciência da 

aprendizagem:  

"Because many new technologies are interactive, it is now easier to create 

environments in which students can learn by doing, receive feedback, and continually 
refine their understanding and build new knowledge. Technologies can help people 

visualize difficult-to-understand concepts, such as differentiating heat from 
temperature. Students are able to work with visualization and modelling software 

similar to the tools used in non-school environments to increase their conceptual 
understanding and the likelihood of transfer from school to non-school settings. New 

technologies provide access to a vast array of information, including digital libraries, 

real-world data for analysis, and connections to other people who provide information, 

feedback, and inspiration, all of which can enhance the learning of teachers and 

administrators as well as students.” (on-line). 



540 

Relativamente à aprendizagem, tal como Papert (1997) defende, é 

sobretudo importante não ignorar as diferenças que subjazem aos dois 

principais contextos sociais em que o aluno é chamado a intervir (a família e a 

escola), e a tensão que daí poderá resultar (aprendizagem natural vs. 

aprendizagem formal), com consequências directas ao nível da decisão sobre o 

tipo de actividades que lhe irão ser oferecidas. Seria de esperar, por exemplo, 

um forte investimento no desenvolvimento de competências de auto-regulação 

da aprendizagem, dada a importância chave que o conceito de “aprender a 

aprender” passou a ter na sociedade dos nossos dias4. Seria de esperar, por 

outro lado, que das tecnologias se aproveitasse aquilo em que elas são mais 

fortes, estimulando e suportando a criação e estruturação de conhecimento, em 

vez de servirem apenas de meio de transmissão dos conteúdos considerados 

relevantes. Seria de esperar, em suma, promover o desenvolvimento de alunos 

intelectualmente activos, alunos construtores de currículo, alunos que reflectem 

sobre o que estão a aprender, que descobrem soluções para problemas reais, 

que trabalham autonomamente, que colaboram entre si e partilham recursos, 

etc. (UNESCO, 1996, 2002). 

Nesta linha e dado que são cada vez mais os sinais de que os alunos têm 

muitas vezes dificuldade em pensar, em resolver problemas e em aprender 

(Salomon & Globerson, 1987; OCDE, 2005, 2006;), será legítimo questionar o que 

é necessário fazer para se mobilizar o potencial das novas tecnologias para a 

criação de “conteúdos” mais estimulantes do ponto de vista cognitivo e que 

efectivamente permitam, a cada indivíduo, uma aprendizagem significativa e 

profunda (Ramsden et al., 1987; Biggs, 1999; Jonassen, 2007)?  

Relativamente à força de pressão que os jovens representam para a escola 

em geral e para os professores em particular, realçaríamos não apenas o facto de 

dominarem as tecnologias, mas principalmente o facto de as usarem já, de 

                                                 
4 Para alguns, aprender a aprender é o único conhecimento verdadeiramente competitivo 

a longo prazo (Papert, 1997; Salomon, 2002). 
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forma efectiva e competente, em actividades que lhes interessam, não 

necessariamente induzidas pela escola e pelo trabalho escolar, mas que 

implicam, sem margem para dúvidas, o desenvolvimento de capacidades e 

competências de ordem superior, afinal como as que também se espera que a 

escola estimule e favoreça.  

É isso mesmo que se verifica, de acordo com um relatório recente da 

OCDE (2005) em que se pretende verificar até que ponto os alunos estão 

preparados para lidar com as tecnologias. Pode aí ler-se, por exemplo, que “only 

a small minority of students engage frequently in the most purely “educational” type of 

usage, employing educational software. Furthermore, many of the educational benefits 

of computers seem to occur when students use ICT tools that are not designed purely for 

learning, like Internet search engines, spreadsheet programs or e-mail.” (p.50)5.  

Esta pressão sobre a escola é reforçada pela própria alteração verificada 

nos últimos tempos sobre o modo de pensar a aprendizagem. De facto, é cada 

vez maior o número de pessoas a reconhecer a importância da aprendizagem e 

a necessidade de se empreenderem novas abordagens desse fenómeno, 

incluindo aí nomeadamente as empresas, com a pressão que isso representará 

também (Papert, 1997). Será legítimo, aliás, perguntar por que razão teima a 

escola em ignorá-las, não as considerando quando se trata de avaliar o que os 

alunos sabem e o que são capazes de fazer? Um paradoxo que talvez seja 

necessário levar em consideração se quisermos compreender na sua verdadeira 

extensão o fenómeno da escola e da sua adaptação à sociedade da informação e 

do conhecimento.  

 

 

                                                 
5 Nesse mesmo relatório pudemos constatar, por exemplo, que os jovens portugueses 

aparecem entre os mais competentes, do ponto de vista técnico, no conjunto dos países da 
OCDE, o que não deixará de ser importante, pelo menos no contexto da realidade portuguesa. 
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Sobre o papel do currículo 

Dado que o currículo nacional continua a ter pouco para oferecer a este 

nível (Ponte, 1997), importa reflectir que mudanças terão de ocorrer também ao 

nível do currículo para que isso seja uma realidade. Entende-se aqui por 

currículo todos os aspectos directamente relacionados com os programas 

(currículo oficial, nível macro), mas também as opções e decisões concretas 

tomadas localmente (projecto de escola, nível meso) e por cada professor em 

concreto (nível micro), que de alguma maneira influenciam e determinam as 

situações de aprendizagem e actividades em que os alunos são envolvidos 

(currículo real, currículo experienciado). 

Em estreita articulação com a reflexão sobre o papel dos professores e com 

as condições de apoio à aprendizagem em cada situação concreta criadas, as 

decisões tomadas ao nível do currículo assumem de facto uma importância 

determinante nomeadamente em termos de análise, pois nelas se 

consubstanciam muitas das medidas que permitirão (ou não) o efectivo acesso e 

apropriação do conhecimento.  

Se no actual estado de coisas poderá ser já significativa em si mesmo a 

inclusão e as referências específicas às novas tecnologias nos programas das 

diferentes disciplinas, será sobretudo importante verificar até que ponto ainda 

se valoriza a aquisição de saberes em detrimento da aquisição e 

desenvolvimento das competências que possibilitam o tratamento e a 

apropriação individual da informação, transformando-a em conhecimento por 

parte de cada aluno. Não interessará apenas o que se sabe, mas a forma (o 

processo) como se chega ao conhecimento. Aliar conteúdos pertinentes, do 

ponto de vista da escola, a propostas de estudo de assuntos reconhecidos como 

interessantes e relevantes pelos próprios alunos, seria, por outro lado, uma 

condição importante para uma aprendizagem autêntica, significativa e 

intrinsecamente motivadora, e em que poderá residir uma das chaves para o 

sucesso da escola da sociedade da informação. 
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Em vez de um conteúdo uniforme (igual para todos) e seleccionado com 

base em princípios decorrentes da sua própria natureza científica, o esforço 

teria de ser no sentido não apenas da diversificação com base em critérios de 

pertinência social (uma formação adequada e consistente com as novas 

exigências sociais), mas também da sua flexibilização de acordo com critérios de 

relevância do ponto de vista individual, permitindo que cada um aprofunde e 

desenvolva o aquilo de gosta e para que tem mais aptidões.  

Em síntese, no que ao currículo diz respeito, poderia perguntar-se: De que 

forma são integradas as TIC nos Programas das disciplinas (tipo de objectivos, 

natureza dos conteúdos, modalidades de trabalho, formas de avaliação)? Que 

papel que de facto lhe é atribuído em concreto e que materiais existem para 

apoiar a sua utilização em contexto educativo? Que importância e benefícios 

atribuem os alunos às TIC e que tipo de materiais e tecnologias preferem? Que 

experiência têm com as tecnologias, que formação receberam e que tipo de uso 

efectivo fazem delas? Onde lhe acedem e com que frequência, de quem é a 

iniciativa e com que objectivos? No caso da utilização em contexto de sala de 

aula, que estilo de trabalho, actividades e tarefas os alunos realizam? Qual o seu 

grau de autonomia e que tipo de interacção estabelecem entre si e com o 

professor? Que dificuldades e problemas enunciam e como fazem para os 

superar?  

Sobre a necessidade de mudança do modo como se ensina 

Para Ponte (2000a), a necessidade de confiança no uso de novos 

instrumentos e o envolvimento dos professores em “processos de apropriação mais 

ou menos prolongados” são dois aspectos importantes e que, de alguma maneira, 

encaixam na ideia de que, nos processos de transformação como aquele que as 

tecnologias parecem induzir, é necessário conceder uma especial atenção à 

dimensão pessoal da mudança (Marcelo, 1999), tal como tivemos oportunidade 

de discutir. 
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Uma questão decisiva, como vimos, prende-se com o que os professores 

têm de ser capazes de fazer para conseguirem atingir o potencial oferecido 

pelas tecnologias hoje disponíveis. De acordo com um dos primeiros trabalhos 

em profundidade neste domínio, nos EUA, e salvaguardando o risco que pode 

resultar do facto dos professores quebrarem completamente com os métodos de 

trabalho que dominam e que sempre usaram (NCATE, 1997), é imprescindível 

que o papel do professor seja reequacionado de forma a poderem estimular nos 

seus alunos o desenvolvimento das competências exigidas pela “era digital” em 

que vivemos.  

No fundo, mais do que o professor que domina o conhecimento e o 

transmite aos seus alunos, espera-se que seja um professor que ajuda a pensar. 

Um professor que cria condições que facilitam e estimulam o desenvolvimento 

da autonomia, da capacidade de reflexão, que ajuda os alunos a formular 

questões e os apoia no processo de pesquisa, organização, interpretação e 

avaliação da informação recolhida. 

Como alguns autores realçam, para que as inovações em educação sejam 

bem sucedidas, parece ser particularmente relevante que os professores sejam 

ouvidos e as suas sugestões incorporadas nos esforços de mudança e de 

reforma (Means et al., 1995). De acordo com Vrasidas e Glass (2005a) parece 

haver mesmo uma relação de reciprocidade entre as mudanças pretendidas e o 

envolvimento que os professores estão dispostos a dar.  

Não estando já em questão se as tecnologias devem ou não ser usadas na 

escola, e partindo do princípio, anteriormente justificado, de que as tecnologias 

não modificam, por si só, a realidade escolar, uma preocupação central será 

pois a de assegurar que essas mesmas tecnologias sejam usadas eficazmente, 

criando novas oportunidades de aprendizagem e promovendo a realização dos 

alunos (NCREL, 2000). Isso dependerá, naturalmente, do trabalho que os 

professores forem capazes de desenvolver nomeadamente em articulação e 
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alinhamento com os objectivos curriculares e, de preferência, integradas em 

projectos e situações de aprendizagem específicas.  

Apesar dos diferentes tipos de reacções e respostas que, como vimos, vão 

desde o entusiasmo ao medo, passando pelo cepticismo sobre a utilidade das 

tecnologias na aprendizagem (Cuban, 1993) passa a ser crucial o investimento 

que possa ser feito ao nível da clarificação das competências dos alunos que 

essas tecnologias podem ajudar a desenvolver. A clarificação sobre as novas 

competências dos alunos será um factor determinante também, por outro lado, 

para a clarificação das novas competências do professor, surgindo aí as 

tecnologias como oportunidade para o próprio professor aprender, com o que 

isso significa em termos de mudança da relação pedagógica e da autoridade 

incontestada do saber. 

Segundo a Kennisnet ICT (2006) uma das condições essenciais para o uso 

das TIC em Educação, é precisamente que os professores tenham uma visão 

clara das possibilidades que as TIC oferecem e, em particular, uma visão clara 

das que se coadunam com o seu estilo de ensino, como ponto de partida para 

posterior aquisição das competências pedagógicas necessárias para o seu uso 

em situações de ensino e aprendizagem. 

Por outro lado, para Salomon (2005) torna-se imperioso desmistificar a 

ideia de que tudo o que é preciso para preparar os professores para 

funcionarem de forma adequada em ambientes de aprendizagem enriquecidos 

com o poder das novas tecnologias, é a sua exposição a essas novas tecnologias 

e o ensino de novas pedagogias. Defende, pelo contrário, que na sua essência a 

formação é, ela própria, um longo processo de aprendizagem (chega mesmo a 

entendê-la como um processo de “conversão ideológica”) que só faz sentido se 

ancorado na descoberta (“first-hand experiencing”), no fazer (“active doing”) e na 

reflexão (“deep reflection”).  
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No caso concreto da introdução dos computadores na escola entendidos 

como factor de mudança dessa mesma escola, o que Salomon propõe em 

concreto vai muito além do conjunto de competências que habitualmente são 

asseguradas pelas instituições de formação. Segundo o autor isso terá de passar 

pela análise e reflexão profunda precisamente sobre as razões pelas quais os 

computadores acabam por não exercer qualquer papel determinante na 

configuração da escola tal como a conhecemos: a incapacidade para lhe atribuir 

um valor pedagógico que vá além dos objectivos de realização definidos antes 

de existirem computadores (domesticação tecnológica); o tecnocentrismo em 

que se tem incorrido sistematicamente e a consequente incapacidade para 

compreender o efectivo potencial pedagógico das novas tecnologias; e, por 

último, o naivismo da própria investigação (Salomon, 2002). 

Ponte (2000a) defende também que “provavelmente o maior desafio que se 

coloca neste domínio não é aos professores, mas aos centros e instituições de formação.” 

(p. 176) sendo particularmente relevante responder a um conjunto de questões 

essenciais sobre os objectivos visados, o modo como se estruturam, os meios 

disponíveis e a qualificação de quem faz a formação: “Quais as estruturas 

necessárias para cumprir o seu papel de formação dos professores? Quais os dispositivos 

de formação mais adequados? Quais as qualificações que necessita ter o respectivo 

pessoal? Em que medida devem basear a sua actividade em cursos muito específicos ou 

devem antes procurar trabalhar com as novas tecnologias de uma forma integrada em 

todos os domínios da formação inicial e contínua de professores?” (p. 176). 

De acordo com os princípios e pressupostos de organização da formação e 

em articulação com os principais resultados a que chegámos neste estudo, 

terminaremos com algumas propostas que, em nossa opinião, sintetizam o 

contributo que poderemos dar, quer ao nível da intervenção, quer ao nível de 

pistas para a própria investigação neste campo específico das Ciências da 

Educação.  
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No que se refere à intervenção e para além da necessidade de uma política 

de formação de professores que, sobretudo, não ignore esta dimensão do 

problema, parece-nos fazer sentido a sistematização de conjunto de princípios 

que poderão contribuir para o objectivo de preparar convenientemente todos os 

professores para a integração das TIC nas actividades curriculares dos seus 

alunos. Um conjunto de princípios que poderão fornecer a consistência 

indispensável a qualquer estratégia de revisão da formação contínua e da 

formação inicial de professores, mas também de outras instâncias do sistema 

educativo com responsabilidades igualmente decisivas nesta área específica. 

Tendo como pano de fundo os objectivos de desenvolvimento profissional de 

professores que, em última análise, constitui o contexto mais amplo em que o 

nosso estudo se enquadra, gostaríamos de propor, em síntese, quatro princípios 

estruturantes em ordem à preparação dos professores: 

O princípio do isomorfismo entre o que se espera que seja a utilização dos 

computadores com os alunos e a preparação que, em sintonia, deve ser 

assegurada aos professores ou aos futuros professores. Em conformidade com a 

perspectiva sobre o que significa aprender que, explícita ou implicitamente, o 

currículo nacional incorpora, isso passará por assumir claramente o 

computador como ferramenta do aluno, tentando compreender o que essa visão 

representa e o que implica, na prática, em termos de criação de condições de 

trabalho e de oportunidades de aprendizagem ricas e estimulantes, tanto para 

os alunos como para os professores.  

O princípio da concertação e articulação entre os diferentes níveis e variáveis 

que, de forma directa ou indirecta, afectam o processo de ensino e 

aprendizagem, tanto do ponto de vista vertical, como do ponto de vista 

horizontal. As decisões tomadas ao nível do currículo nacional, por exemplo, 

sobre a flexibilidade curricular ou sobre a perspectiva construtivista de 

aprendizagem, deveriam implicar decisões coerentes e em sintonia, nos 

restantes níveis de decisão (escola e professores), mas também ao nível dos 
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sistemas de formação de professores, ao nível do apetrechamento das escolas, 

ou mesmo ao nível da investigação. Como anteriormente de alguma forma 

defendemos, introduzir alterações em qualquer uma dessas dimensões deveria 

implicar mudanças, de forma articulada e concertada também nas restantes. 

O princípio da utilização das tecnologias em situações concretas de ensino e de 

aprendizagem. Segundo este princípio, a integração dos computadores nos 

processos de ensino e de aprendizagem só faz sentido como parte integrante de 

um processo de desenvolvimento deliberado, tanto do ponto de vista 

individual, como de um grupo de professores ou mesmo de uma escola e terá 

de passar pela experimentação, observação e reflexão em torno de actividades 

concretas com tecnologias, devidamente enquadradas nos planos ou projectos 

curriculares respectivos, envolvendo sempre alunos e professores.  

O princípio do desenvolvimento institucional. De acordo com este princípio, 

qualquer intervenção concreta deverá inscrever-se, derivar e estar ao serviço 

dos próprios objectivos de desenvolvimento institucional das escolas. Deve 

resultar, por outro lado, das decisões explicitamente tomadas pelas respectivas 

estruturas internas, pedagógicas e administrativas, sobre o porquê, para quê e 

como utilizar os computadores. A tomada de consciência da importância 

estratégica que pode significar a adopção dos computadores na aprendizagem e 

nos próprios processos de organização e funcionamento das escolas, será um 

dos principais esteios da mudança e constitui o elemento agregador 

indispensável para todos os intervenientes no processo.  

Não sendo propriamente ao nível das conclusões que se situa a sua 

principal força, estamos em crer que este estudo poderá ser um contributo 

importante sobretudo pelo detalhe que conseguimos fazer das representações e 

do pensamento dos professores nesta área específica. Pelo menos 

comparativamente a outros estudos, em que predomina uma abordagem mais 

quantitativa e, em regra, mais distante da subjectividade inerente aos processos 

de decisão dos professores (Holloway, 1996). Por essa razão, aí poderá residir 
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uma interessante base de trabalho para futuras investigações, seja no sentido do 

desenvolvimento de estudos semelhantes, seja no sentido de, a partir desses 

dados, se poderem equacionar pistas de trabalho distintas, ainda que 

complementares. 

Não é pois ao nível da sempre reclamada “generalização” dos resultados 

que, como tivemos oportunidade de referir anteriormente, colocamos o 

principal contributo da investigação que realizámos, até porque, tal como em 

outras áreas da intervenção pedagógica, não é fácil combinar uma perspectiva 

qualitativa de análise de dados com o recurso a grandes amostras de uma 

determinada população. Embora, por exemplo, o conjunto de princípios que 

acima sugerimos possam ser transferíveis e experimentados noutros contextos 

(na linha do que se disse sobre a transferabilidade), e essa pudesse ser uma 

excelente oportunidade para aprofundar o estudo da problemática da formação 

de professores para o uso das TIC, não era o intuito da generalização que 

perseguíamos. 

Com a presente investigação podem também ser identificadas algumas 

áreas de investigação que seria interessante explorar e aprofundar em trabalhos 

futuros. Na linha, aliás, da reflexão que fizemos no ponto 8.2 a propósito dos 

factores que condicionam (inibem ou facilitam) o uso das tecnologias pelos 

professores, uma dessas áreas de investigação relaciona-se com o 

aprofundamento da relação de forças existente entre factores pessoais e factores 

externos na determinação da decisão de usar ou não usar os computadores ao 

serviço da aprendizagem (Franklin, 2007). Compreender melhor, por exemplo, 

por que não são grandes as taxas de uso dos computadores, mesmo em países 

em que as escolas estão bem equipadas, como acontece no caso dos países 

escandinavos a que fizemos anteriormente referência (Pederson et al., 2006). A 

integração dos computadores nas actividades curriculares depende afinal da 

criação de “condições de trabalho”, tal como os professores do nosso estudo 

parecem sugerir?  



550 

De igual modo, seria interessante estudar o peso que assumem em 

concreto os factores motivacionais internos, retomando, aliás, uma linha de 

investigação, bastante pujante na década de 90, sobre a importância das 

atitudes face às tecnologias na decisão dos professores usarem ou não usarem 

os computadores nas suas aulas. Seria interessante, ainda, tentar compreender 

melhor de que maneira interagem e se afectam mutuamente as variáveis 

“competência”, “confiança” e “uso” e em que medida, tal como alguns estudos 

parecem sugerir (Becker & Riel, 2000; Herrington & Oliver, 2000; Ravitz et al., 

2000) e alguns dos professores que entrevistámos corroboram, a competência 

do ponto de vista pedagógico se sobrepõe à competência que advém do 

domínio das ferramentas, do ponto de vista técnico. 

Em termos pessoais e relativamente ao desenvolvimento de investigação 

futura neste domínio, estamos fortemente convencidos que, com este estudo, 

apenas demos os primeiros passos num terreno que, por si só, justifica a 

continuação do nosso investimento. É nesse sentido, aliás, e do ponto de vista 

da aplicação dos resultados provisórios desta investigação, que podemos 

enquadrar uma aplicação que tivemos já oportunidade de ensaiar no terreno, a 

nível nacional, com um conjunto cerca de cento e cinquenta professores.  

De facto, mais conscientes ainda da necessidade de uma proposta 

alternativa às práticas e modelos tradicionais de preparação dos professores em 

que as especificidades resultantes da utilização do computador acabam por ser, 

na maior parte das situações, consideradas em excesso, resultando numa 

formação centrada na aprendizagem de ferramentas e relegando para segundo 

plano, ou esquecendo mesmo, a sua integração efectiva na actividade 

curricular, a reflexão que ao longo destes anos fomos fazendo deu-nos os 

fundamentos para equacionar um modelo de trabalho que não se resumisse à 

formação tal como costuma ser encarada. Ou seja, uma formação sem qualquer 

tipo de compromisso assumido com o trabalho que, a partir daí, os professores 
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irão ou não fazer com os seus alunos e sem qualquer tipo de apoio específico 

para além dos momentos formais em que se concretiza.  

Reconhecendo, por outro lado, como aqui concluímos, a importância que 

assume o trabalho de acompanhamento dos professores, quando se trata de 

reflectir sobre o que implica integrar as tecnologias em modelos didácticos 

originalmente concebidos sem essas mesmas tecnologias e em práticas também 

muito distantes dos modelos que enfatizam a acção do aluno na sua própria 

aprendizagem, pareceu-nos que teríamos encontrado as bases para o desenho 

de um modelo de trabalho centrado em três pilares centrais: i) a Formação, aqui 

entendida no sentido lato, tal como a havíamos experimentado no estudo aqui 

apresentado, ii) a Acção do professor, com os seus alunos, em função das 

orientações específicas resultantes e estruturadas durante a formação e, por 

último, iii) a Reflexão sobre o processo e os resultados da acção desenvolvida no 

terreno com e pelos alunos. 

 A primeira ideia central deste modelo é que as oportunidades de 

desenvolvimento profissional de professores não ocorram apenas nos 

momentos e espaços em que tradicionalmente ocorrem, antes funcionem como 

ponto de partida para o trabalho dos professores com os seus alunos (Acção), 

equacionando e desencadeando situações concretas de exploração das 

tecnologias disponíveis em cada contexto e no quadro dos respectivos projectos 

curriculares de turma. A actividade curricular desenvolvida por alunos e 

professores constituirá, por sua vez, oportunidade privilegiada de análise 

crítica (Reflexão), quer no que respeita às estratégias e recursos utilizados e suas 

implicações nas práticas de trabalho usuais, sem computadores, quer no que 

respeita aos resultados conseguidos e aos benefícios que o seu uso terá, ou não, 

proporcionado, de forma a conduzir a novas necessidades e oportunidades de 

formação e assim sucessivamente. 

Para além do comprometimento e envolvimento dos responsáveis pela 

formação neste processo, a proposta desenvolvida e implementada foi a de 
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ajudar os professores a questionarem e a construírem uma visão concreta sobre 

o potencial dos computadores para a aprendizagem, levando-os a seleccionar e 

a experimentar algumas "ideias poderosas" com os seus alunos, e estimulando e 

apoiando a reflexão sobre esse mesmo processo (Papert, 1994, 1997). Neste 

modelo de trabalho, Acção e Reflexão surgem, pois, como estratégias nucleares 

do desenvolvimento profissional dos professores, e a Formação entendida como 

uma dimensão que se situa para além do espaço onde habitualmente se 

concretiza e para além da responsabilidade que as instituições e os formadores 

normalmente assumem pelas consequências directas dos processos formativos. 

Concluímos com a expectativa de que o presente estudo constitua uma 

base de reflexão e ponto de partida para o desenvolvimento de outros projectos 

de investigação que permitam que professores e alunos possam vir a usar e 

beneficiar do potencial pedagógico que as TIC, de facto, encerram. 
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Apêndice 6.1 

DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 
DIMENSÃO “PROGRAMA DE FORMAÇÃO”, DIMENSÃO “OS PROFESSORES E AS 
TECNOLOGIAS” E DIMENSÃO “FACTORES DETERMINANTES DO USO DAS TIC” 

 

 

 

Dimensão Categoria Indicadores Definição operacional 
PROGRAMA  
DE FORMAÇÃO 
 
Percepções e 
valorações que 
os professores 
expressam 
sobre o modelo 
de formação em 
que estiveram 
envolvidos e 
sobre os seus 
efeitos, quer em 
termos pessoais, 
quer ao nível do 
contexto em que 
trabalham…; 
Identificação de 
mudanças e 
ganhos do 
ponto de vista 
pessoal…; 
Identificação de 
mudanças nas 
práticas e nos 
modos de 
trabalho 
individuais… 
 
 

Compreensão Compreensão do 
modelo 

Referências que revelem, de forma explícita, a percepção dos 
pressupostos e da estrutura do modelo de formação 
(aperceberam-se dos contornos do modelo de formação em que 
estiveram envolvidos?). 

Valoração Valoração do 
modelo 

Referências valorativas sobre o modelo ou programa de 
formação (que valor atribuíram a esse modelo?). 

Implicação 
 
(identificação 
de mudanças 
e ganhos a 
nível pessoal) 

Atitudes Referências sobre as mudanças individuais verificadas ao nível 
das atitudes face ao uso dos computadores para fins educativos. 

Visão Referências sobre as mudanças individuais verificadas 
relativamente ao papel e à função dos computadores em 
contexto educativo. 

Conhecimentos Referências sobre as aquisições feitas ao nível de conhecimentos 
específicos. 

Competências Referências sobre as aquisições feitas ao nível de competências 
específicas. 

Confiança Referências aos ganhos em termos de confiança pessoal. 
Aplicação  
 
(mudanças 
nas práticas e 
nos modos de 
trabalho 
individuais) 

Conteúdo 
curricular 

Referências sobre mudanças efectivas no modo de ver os 
conteúdos (apenas saberes declarativos? saberes 
procedimentais? atitudes?). 

Estratégias de 
trabalho 

Referências sobre mudanças efectivas verificadas ao nível do 
tipo de actividades propostas e das próprias práticas de 
planificação. 

Relação professor-
aluno 

Referências sobre mudanças efectivas verificadas ao nível da 
organização do trabalho lectivo e da relação pedagógica dentro 
da sala de aula. 

Organização do 
espaço 

Referências sobre mudanças efectivas em termos de organização 
do espaço necessário devido à utilização dos computadores. 

Organização do 
tempo 

Referências sobre mudanças efectivas em termos de organização 
e gestão do tempo lectivo. 

Efeitos ao 
nível da 
escola 

Organização Referências sobre mudanças efectivas verificadas em termos de 
organização da própria escola (por exemplo, criação de equipa 
responsável pela área das TIC, criação de espaços de trabalho 
próprios para alunos e ou professores, inclusão de objectivos 
relacionados com as TIC no projecto de escola…). 

Funcionamento Referências sobre mudanças efectivas verificadas na escola em 
termos da dinâmica de funcionamento interna. 

Equipamento Referências sobre mudanças efectivas verificadas na escola em 
termos de aquisição e gestão dos equipamentos informáticos. 

Iniciativas Referências a iniciativas de carácter pedagógico relacionadas 
com o uso dos computadores para fins educativos 
desencadeadas no seio da escola (por exemplo, candidaturas a 
projectos, criação de clubes de informática…). 

Outros Outros efeitos ao nível da escola referidos pelos professores 
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DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 
DIMENSÃO “PROGRAMA DE FORMAÇÃO”, DIMENSÃO “OS PROFESSORES E AS 
TECNOLOGIAS” E DIMENSÃO “FACTORES DETERMINANTES DO USO DAS TIC” 

(continuação) 

 

  

Dimensão Categoria Indicadores Definição operacional 
OS PROFESSORES  
E AS 
TECNOLOGIAS 
 
Caracterização 
da situação 
actual dos 
professores. 
Usam 
tecnologias? 
Para fazer o 
quê? Usam mais 
do que usavam? 
Usam diferente? 
Têm uma 
atitude 
favorável à sua 
integração na 
escola? 
Participam em 
projectos 
relacionados 
com as TIC?...). 

Atitudes Atitudes Referências sobre as atitudes actuais face ao uso dos 
computadores para fins educativos. 

Visão  Visão Referências sobre a visão actual sobre o papel dos 
computadores para fins educativos. 

Uso Pessoal Referências ao uso pessoal do computador. 
Preparação de 
aulas 

Referências ao computador para preparação de aulas. 

Actividades 
com alunos 

Referências ao computador para uso dos alunos em actividades 
escolares promovidas pelo professor. 

Actividades 
com colegas 

Referências ao computador para uso com outros professores. 

Participação em 
projectos (*) 

Referências à participação em projectos educativos específicos 
na área das tecnologias. 

Conhecimentos Conhecimentos Referências que permitam inferir sobre grau de conhecimento 
actual relativamente às tecnologias. 

Competências Competências Referências que permitam inferir sobre grau de competência 
actual relativamente ao uso das tecnologias. 

Confiança Confiança Referências que permitam inferir  sobre grau de confiança actual 
relativamente ao uso das tecnologias. 

Escola Escola Referências sobre a integração das tecnologias na escola onde 
trabalham, projectos existentes, iniciativas… 
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Dimensão Categoria Indicadores Definição operacional 
FACTORES 
DETERMINANTES  
DO USO DAS TIC 
 
Perspectiva dos 
professores 
inquiridos sobre 
os factores que 
determinam o 
maior ou menor 
grau de uso das 
TIC pelos 
professores em 
geral 

Pessoais Concepções 
pedagógicas 

Referências às concepções pessoais sobre o que é ensinar e 
aprender, sobre os papéis do professor e do aluno… 

Atitudes Referências à predisposição dos professores para o uso das TIC 
(favorável, resistências…). 

Confiança Referências que expressem sentimento de segurança / 
insegurança relativamente ao uso das tecnologias. Pode haver 
referências por oposição, ou seja, àquilo a que estão habituados 
(“os professores acomodam-se ao sistema que já tem muitos 
anos e sentem-se seguros”). 

Benefícios Referências que explicitem vantagens e benefícios de uso das 
TIC (justificações mais racionais). 

Domínio técnico Referências aos saberes e competências necessários ao uso das 
tecnologias. 

Experiência de 
utilização 

Referências à experiência de utilização de computadores. 

Formação 
específica 

Referências à necessidade pessoal de formação específica para 
uso de tecnologias 

Posse de 
computador 

Referências à necessidade de possuir computador 

Profissionais Contexto nacional 
(macro) 

Referências a factores situados a nível macro do sistema 
educativo, como por exemplo, política educativa em geral e 
relativa às tecnologias em particular, currículo nacional, 
incentivos e iniciativas na área das TIC… 

Escola Referências a factores situados a nível da escola, como por 
exemplo, política de recursos, acção da liderança, aceitação dos 
colegas, infra-estruturas, organização de turmas (“Seria 
impraticável se fosse uma turma normal com vinte e tal 
alunos”). 

Área disciplinar Referências a factores situados ao nível da área 
disciplinar/curricular e da programação do trabalho respectiva, 
da experiência anterior (há por exemplo grupos disciplinares 
onde é mais visível a opção pelo uso das TIC), da competência 
colectiva em termos de uso didáctico das tecnologias… 

Alunos Referências a factores situados ao nível dos alunos e da sua 
receptividade às propostas de utilização das TIC. 

Formação de 
professores 

Referências à formação e oportunidades de desenvolvimento 
profissional oferecidas. Exemplos: “Abre caminhos e dá-nos 
pistas e ideias do que é que podemos fazer também no nosso 
espaço de aula”. 

Acesso às 
tecnologias 

Referências à falta de equipamentos ou às dificuldades de 
acesso aos equipamentos, quer por parte dos alunos, quer por 
parte dos professores 

Suporte (*) Referências à necessidade de apoio para se usarem as 
tecnologias. 

Tipo trabalho (*) Referências ao modo como os professores trabalham uns com os 
outros (isoladamente, em equipa). 
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QUADRO DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISE 
 DE PRODUTOS MULTIMÉDIA 

 
Tendo como referência a distinção entre os planos de análise “descritivo” e 

“valorativo”, apresenta-se aqui a descrição sumária das características 

consideradas relevantes na para a análise de software multimédia educativo. 

Este material serviu de base à definição dos critérios de avaliação em que os 

professores participaram de acordo com os passos seguintes: 

1. Formulação de questões que contribuam para a explicitação do seu 

conteúdo, quer no plano descritivo, quer no plano valorativo; 

2. Elaboração e redacção dos respectivos critérios de avaliação que 

permitam a diferenciação de cada uma das categorias em análise; 

3. Identificação de indicadores pertinentes que forneçam a informação 

necessária à verificação da presença ou ausência dos critérios e 

consequente formulação de juízos de valor. 

Por se tratar de uma actividade em construção ao longo da formação, 

naturalmente que se tratava de informação com carácter provisório servindo 

apenas de estímulo e ponto de partida para a reflexão. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Para além da descrição do hardware e software necessário a um bom 

desempenho de uma aplicação, importa também e em primeiro lugar, 

determinar a viabilidade da sua utilização, ou seja, determinar em que medida 

é possível usá-la (fazê-la correr) com o equipamento disponível num 

determinado contexto (Gálvis, 1997).  

Antes de qualquer outro juízo que se possa efectuar, interessa sobretudo 

determinar em que medida a utilização de uma aplicação é viável em função do 
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equipamento disponível ou, no caso da sua aquisição, se ela é possível a custos 

razoáveis. 

CONTEÚDO DA APLICAÇÃO 

Nesta componente incluem-se os critérios de alguma maneira relacionados 

com a qualidade e quantidade de informação disponível numa determinada 

aplicação: de que tipo é e como se encontra estruturada essa informação, qual o 

seu nível de complexidade, mas também qual o seu grau de actualização e 

correcção científica, a sua maior ou menor isenção em termos de estereótipos e 

marcas de carácter sociocultural, étnico ou ideológico, para além de uma 

medida global no que se refere à adequação pedagógica dos conteúdos. 

Pela sua importância decisiva, o conteúdo de uma qualquer aplicação 

deve ser talvez o primeiro dos aspectos a considerar na avaliação, em especial 

no que se refere à correcção científica e respectiva validade para uma utilização 

individual, quando esta ocorre nomeadamente em circunstâncias de 

aprendizagem não supervisionada. Se o conteúdo do ponto de vista científico 

oferecer dúvidas obviamente que terá de ser rejeitado, funcionando a correcção 

científica como critério eliminatório. 

A isenção de estereótipos, preconceitos e outras marcas de natureza 

ideológica, tais como o género (alguns produtos são claramente destinados aos 

rapazes), grupo social ou étnico, entre outros, é também um factor a ter em 

conta numa primeira análise do software multimédia. Para além disso, 

obviamente que será mais valorizado e adequado para uma utilização com fins 

educativos um produto que contemple e ofereça diversidade e pluralidade de 

qualquer dos referentes que sejam considerados. 

Para além de se tentar perceber até que ponto é que o conteúdo tira 

partido das potencialidades tecnológicas de representação da informação hoje 

disponíveis, do ponto de vista psico-pedagógico, a ideia central a reter neste 

conjunto de critérios é a de analisar em que medida alguns aspectos como a 
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extensão, a densidade, o tipo e o modo como os conteúdos estão organizados 

pode influenciar positivamente a aprendizagem.  

Embora grande parte das características referentes aos aspectos 

pedagógicos sejam alvo de análise particular nas componentes tratadas a 

seguir, pode desde logo aqui formular-se uma ideia global do valor pedagógico 

do conteúdo. 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

A ideia subjacente a este grupo de critérios é que uma aplicação 

multimédia não tem valor em si mesmo apenas pela maior ou menor qualidade 

técnica dos seus atributos. O seu valor educativo reside, pelo contrário, no 

modo como na sua concepção foi considerado o seu utilizador final, a sua forma 

de aprender e os objectivos de aprendizagem que se pretendem alcançar. Em 

síntese, importa sobretudo com este conjunto de critérios, verificar se a 

aplicação está clara e explicitamente estruturada com base num determinado 

modelo didáctico e de aprendizagem, que forma assumem as suas diferentes 

componentes, e qual o seu potencial para uma utilização com fins educativos. 

Os critérios aqui incluídos têm pois como objectivo permitir, em primeiro 

lugar, descrever cada um dos aspectos considerados essenciais na configuração 

do modelo didáctico subjacente à aplicação, em segundo lugar, determinar em 

que medida essa informação é intencional e explicitamente fornecida ao 

utilizador (inserida na própria aplicação ou em materiais que a acompanhem e 

complementem) e, por último, formular uma opinião sobre a sua qualidade 

intrínseca e respectivo potencial para a aprendizagem. 

Na configuração do modelo didáctico inclui-se a especificação dos 

aspectos psicológicos, pedagógicos e didácticos observados na aplicação. Com 

um maior grau de definição, é necessário identificar a informação que permita, 

entre outros aspectos, concluir sobre: 
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– O grupo-alvo e perfil ou perfis de utilizador (idade, experiência, pré-

requisitos, estilos de aprendizagem, motivações, etc.);  

– Os objectivos de aprendizagem visados (conhecimentos e competências a 

desenvolver, necessidades específicas visadas, etc.); 

– O contexto curricular em referência ao qual a aplicação foi concebida; 

– As estratégias de exploração da informação, actividades e situações 

concretas de formação e aprendizagem; 

– As formas e modalidades de avaliação das aprendizagens 

proporcionadas pelo uso da aplicação. 

No que se refere às estratégias, pode ser particularmente interessante 

verificar se a aplicação inclui actividades que desenvolvam as competências 

necessárias para a aquisição e o uso da informação, ou que promovam o 

desenvolvimento de competências metacognitivas. Como sugere Marquès 

(1998) e também de acordo com as opções de natureza teórica tomadas no seio 

do projecto PEDACTICE, é importante verificar desde logo em que medida as 

aplicações denotam um "enfoque pedagógico actual", baseado numa 

perspectiva construtivista da aprendizagem. Nessa linha, importa verificar até 

que ponto as actividades propostas têm em conta os princípios de uma 

aprendizagem de natureza construtivista que se caracteriza, entre outros, por: 

– Uma actividade intelectual contínua do aluno, em que esse aluno seja 

envolvido e se sinta construtor das suas aprendizagens, mediante a 

interacção com o ambiente que a aplicação proporciona e através da 

reorganização dos seus esquemas de conhecimento; 

– Uma aprendizagem significativa, feita a partir dos seus conhecimentos 

prévios, e com possibilidade de transferência para outras situações; 

– Promover o desenvolvimento das capacidades e estruturas mentais dos 

alunos, especialmente o raciocínio, a reflexão crítica e a criatividade, de 

forma a evitar a simples memorização e a oferecer a possibilidade, para 
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além da compreensão dos próprios conteúdos, de investigar e procurar 

novas relações; 

– Promover o desenvolvimento de capacidades metacognitivas e 

estratégias de aprendizagem dos alunos mediante a reflexão sobre o seu 

conhecimento e os métodos que habitualmente usam para pensar e 

estudar. 

No que se refere concretamente à avaliação e dada a natureza deste tipo 

de materiais, muitas vezes concebidos para uma utilização individual, em que 

supostamente está presente uma perspectiva de aprendizagem autónoma, é 

sugerida por alguns autores a utilização de uma avaliação "alternativa" 

(Hammond y Collins, 1991), ou seja, uma avaliação em que os utilizadores 

intervêm, de modo mais ou menos efectivo no estabelecimento de critérios e no 

próprio processo de avaliação. Nesta linha parece ser importante detectar como 

e até que ponto a avaliação está estruturada de forma a constituir em si mesma 

uma oportunidade de aprendizagem, se mostra respeito pela natureza 

individual dessa aprendizagem e permite que seja o utilizador a decidir quando 

está preparado para ser avaliado e como o quer fazer, etc..  

INTERFACE GRÁFICA 

Em termos práticos, pode dizer-se que a interface gráfica de um sistema 

multimédia é constituída pelo que o utilizador vê no ecrã e pelas possibilidades 

de comunicação e interacção que com o sistema pode estabelecer. Pode mesmo 

dizer-se que a qualidade de uma aplicação multimédia depende em muito da 

qualidade da concepção da interface com o utilizador e das formas como os 

diferentes elementos que a integram são concebidos e implementados.  

O principal requisito no desenho de uma interface de qualidade tem a ver 

com a transparência e eficácia com que fornece os elementos necessários de 

forma a permitir que o utilizador possa aceder à informação disponível com o 

mínimo de esforço gasto na aprendizagem e domínio dos detalhes da própria 

interface gráfica. 
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Embora não seja apenas uma questão estética e de “design” gráfico, já que 

como facilmente se poderá compreender, consubstancia e dá forma ao próprio 

ambiente de aprendizagem, a interface deve estar por isso em estreita relação 

com as decisões tomadas relativamente ao perfil ou perfis de utilizadores, 

objectivos e conteúdos, situações de aprendizagem e de avaliação, etc.. 

Neste conjunto de critérios importa pois tomar em consideração ambas as 

vertentes de forma a averiguar até que ponto uma determinada aplicação tira 

efectivamente partido das potencialidades multimédia hoje tecnologicamente 

disponíveis e de que maneira operacionaliza o próprio ambiente de 

aprendizagem. 

Torna-se pois necessário analisar algumas características essenciais 

relacionadas, entre outros, com o seu o aspecto visual, a metáfora que lhe serve 

de base, as zonas de comunicação que a compõem, as diferentes formas de 

representação da informação, os tipos e funções dos objectos multimédia 

disponíveis bem como sua disposição no espaço de cada ecrã, a utilização da 

cor, etc..  

 INTERACTIVIDADE 

Outro aspecto que requer uma especial atenção tem a ver com a maior ou 

menor riqueza dos elementos que integram a aplicação, nomeadamente no que 

se refere às diferentes formas e tipos de interacção que permite ao utilizador. 

No fundo, trata-se de responder à questão "Que tipo de interacção é possível 

estabelecer entre o utilizador e o computador?" 

Desde um sistema limitado apenas à possibilidade de clicar em botões 

para efeitos de navegação, até ambientes com inúmeras possibilidades de 

exploração, várias podem ser as soluções presentes numa determinada 

aplicação. Parece claro, no entanto, que quanto mais rico for o ambiente e maior 

o grau de interactividade, maior será também o grau de envolvimento do 

utilizador.  
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A possibilidade de escolha entre as alternativas de um menu, a selecção de 

itinerários através de palavras-chave ("links" ou "hotwords") ou de diferentes 

níveis de dificuldade são formas do utilizador agir sobre a aplicação, embora 

denotem, como defendem alguns autores, baixo nível de interactividade. 

Cates (1992), pelo contrário, enfatiza a importância daquilo que designa 

por "interactividade semântica" e que se traduz na capacidade que um 

determinado produto tem de promover a reflexão, por parte do utilizador, 

sobre os conteúdos e as aprendizagens, desafiando-o a tomar decisões 

significativas. 

Maior grau de interactividade pode ser observado também quando um 

determinado sistema apela a um maior envolvimento e participação de nível 

mais profundo, por exemplo, através da colocação de questões, problemas ou 

desafios que os utilizadores devem resolver, que implicam decisões e respostas 

que por sua vez geram novos desafios, e assim sucessivamente. 

Em qualquer dos casos, parece ser importante que a aplicação esteja 

concebida de forma a transmitir ao utilizador a sensação de controlo e domínio 

sobre o que vai acontecendo (e não o contrário), como é o caso, por exemplo, da 

oportunidade que hoje uma aplicação multimédia pode oferecer ao utilizador 

de poder influenciar o próprio processo e a forma como a informação é 

apresentada (Dekker, 1996).  

FERRAMENTAS DE EXPLORAÇÃO 

Muito embora façam parte integrante da interface do utilizador e 

complementem, por isso mesmo, o conjunto de critérios que a esse propósito 

anteriormente se apresentaram, incluem-se aqui os que, pela sua importância 

específica, decidimos analisar em separado e a que chamámos funcionalidades 

ou ferramentas. 

Para além da análise das formas e eficácia do sistema de ajuda e das 

possibilidades de exportação da informação que uma determinada aplicação 
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multimédia inclui, é particularmente importante analisar neste tópico, as 

ferramentas relacionadas com o acesso propriamente dito à informação 

disponível, com que eficácia cumprem essa função e de que maneira 

contribuem não só para promover a aprendizagem como para minimizar os 

problemas identificados na consulta deste tipo de aplicações. É o caso dos meios 

de navegação e dos meios de orientação que a seguir se explicitam. 

Os meios de navegação são os instrumentos que permitem ao utilizador 

deslocar-se dentro da aplicação e que lhe permitem em última análise o acesso e 

a consulta do material ou conteúdo disponível. Dependem em larga medida da 

própria estrutura da aplicação e da maneira como o conteúdo se encontra 

estruturado (sequencial e/ou linearmente, em rede hipertexto, de forma mista, 

hierarquicamente, etc.), mas devem também ser resultado das opções tomadas 

sobre o tipo de aprendizagem visado. São exemplo disso os mapas de ligações, 

os roteiros de conteúdos, mas também menus temáticos, palavras-chave (que, 

especialmente no caso das estruturas hipertexto, são a forma por excelência de 

activar as ligações semânticas), botões de avançar ou recuar, percursos guiados, 

áreas sensíveis, módulos de ajuda sobre como navegar no sistema, etc.  

O meios de orientação têm como principal função diminuir a 

possibilidade do utilizador se perder ou desorientar, fornecendo-lhe não só 

feedback sobre as acções que vai realizando, mas também a informação que lhe 

proporcione saber com exactidão, em que parte da aplicação se encontra a cada 

momento. Em complemento das características referidas a propósito da 

interface gráfica, e a título de exemplo, incluem-se neste critério, algumas 

formas possíveis de fornecer essa informação: a identificação do tópico do 

conteúdo através dos títulos respectivos; a referência ao número da página 

actual bem como do total de páginas; a existência de um botão de retorno (que 

permite voltar consecutivamente ao último ecrã ou nó de informação 

consultado, podendo dessa maneira reconstituir-se o percurso inverso da 

consulta); a activação de marcas em cada uma das páginas já visitadas; o registo 
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do caminho efectuado ou a informação sobre o que ainda não foi consultado, 

etc.. 

USABILIDADE 

Pela sua natureza específica, os critérios aqui englobados podem fazer 

parte e funcionar como uma medida da qualidade global de produtos 

multimédia. Diferenciam-se dos anteriores pelo seu mais elevado grau de 

generalidade e, pode dizer-se, constituem um nível de avaliação transversal 

ainda que em estreita relação com as componentes anteriormente consideradas.  

Embora alguns dos critérios aqui apresentados possam adequar-se melhor a 

uma avaliação que resulte da utilização do produto em situação real, pelos seus 

utilizadores finais (os alunos), podem também constituir desde logo um ponto 

de referência para o professor que, na sua função de avaliador, procede à 

análise e exploração desse produto. Assim, no que diz respeito ao "valor 

atribuído ao conteúdo" (o conteúdo, em si próprio, origina percepções positivas 

ou negativas, por parte dos utilizadores) e à "satisfação global" que os alunos 

possam experimentar durante a sua utilização, será de alguma maneira possível 

ao professor, dada a sua experiência e conhecimento das preferências dos 

alunos, antecipar o tipo de receptividade que esses mesmos alunos poderão 

demonstrar face ao produto. 

Em função dos seus conhecimentos didácticos, são também os professores 

que em melhores condições estarão para se pronunciarem sobre a "necessidade" 

e "utilidade" de um determinado produto e, de uma forma mais abrangente, 

concluir sobre o seu potencial pedagógico para utilização em contexto e fins 

educativos, ou seja, enquanto "ferramenta de aprendizagem". Como referem 

Shavinina e Loarer (1999), trata-se em suma de determinar "quais as 

características intrínsecas do produto multimédia que lhe dão potencial para ser 

considerado uma real e significativa ferramenta de aprendizagem" (p.38). 

Para essa avaliação poderão ainda contribuir outros aspectos de carácter mais 

funcional, tais como a "facilidade de aprendizagem e de utilização", a 
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"flexibilidade" (a aplicação permite adaptação de molde a satisfazer as 

necessidades de diferentes utilizadores?), "versatilidade" (a aplicação permite a 

integração com outros meios didácticos e em diferentes contextos e áreas 

curriculares?) e "fiabilidade", ou seja, comportamento estável e isento de erros.  

Do ponto de vista pedagógico, interessa ainda averiguar que materiais e 

documentação acompanham a aplicação, quais os seus objectivos e a forma 

como estão elaborados, de que maneira podem contribuir para apoiar o aluno 

na aprendizagem e o próprio professor, por exemplo, em termos de sugestões 

de utilização e exploração didácticas, etc.. 
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