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Resumo: Neste texto apresenta-se o resultado da primeira fase de caracterização dos professores de uma 
escola em que se iniciou um processo de reflexão partilhado com vista ao desenvolvimento de uma cultura 
digital no quotidiano da comunidade escolar. Muito embora se assuma que se trata de um processo de 
transformação que envolve diferentes dimensões e, nesta fase de diagnóstico, outros sujeitos e áreas de 
intervenção tenham sido objeto de análise, escolhemos abordar aqui a variável “professores” por nos 
parecer ser um dos pilares determinantes de qualquer processo de transformação dentro da instituição 
escolar.  

Foram realizadas sete entrevistas de grupo abrangendo um total de 53 professores e educadores, ou seja, 
cerca de metade do corpo docente da escola. De acordo com os objetivos do estudo e o respetivo guião, a 
análise de conteúdo das transcrições das entrevistas teve como principal objetivo captar, quer as 
percepções dos professores e educadores, quer o que eles já fazem com recurso às tecnologias digitais na 
escola.  

Os resultados aqui apresentados confirmam a ideia de que, do ponto de vista profissional, os professores 
recorrem às tecnologias principalmente para a preparação das aulas, embora no caso desta escola, o 
façam com regularidade também para apoiar a exposição da matéria aos alunos. Os professores denotam 
estar à vontade sobretudo com as ferramentas de produtividade, mas também com as ferramentas de 
acesso à  informação e de comunicação através da Internet, que usam tanto para fins pessoais como para 
preparar as suas aulas. 

Palavras-chave: Cultura digital, processo de transformação, mudança, professores 

 

Abstract: In this paper we present the results of the first phase of the teachers' characterization process, 
initiated in a school as a shared strategy of reflection to promote the development of a digital culture into 
school's community day-to-day work. Despite the assumption that the change of the schools is a 
transformation process involving different dimensions and actors, we chose to present here the "teachers" 
dimension because we assume that teachers represent one of the crucial pillars of any transformation 
within schools. 
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Seven focus group interviews of seven or eight teachers each and the correspondent content analysis of the 
transcriptions was the way to go deeper in the teachers’ perceptions and practices with digital technologies. 

The results do confirm the initial idea that teachers mainly use digital technologies to one's own ends, that 
they are aware of productivity tools and access to information and communication through Internet tools. 
From a professional perspective, they use digital technologies particularly for preparing their teaching 
activities, using them regularly in class but just to present content subjects to students. 

Keywords: Digital culture; changing processes, change, teachers. 

 

Introdução 

Apesar de todo o trabalho desenvolvido ao longo das últimas décadas visando a difusão e utilização do 

potencial das tecnologias digitais de informação e comunicação nas instituições escolares, a realidade é que 

continuamos ainda muito afastados do que poderíamos designar de uma utilização regular e natural, 

nomeadamente para objetivos de aprendizagem, ao contrário, aliás, do que acontece na maior parte dos 

restantes setores da vida em sociedade. 

Não sendo uma constatação verificada apenas na realidade portuguesa, não deixa de constituir um 

problema a merecer atenção, nomeadamente se pensarmos nos investimentos realizados nos últimos anos no 

nosso país, quer em termos de apetrechamento tecnológico das escolas, quer em termos da formação de 

professores e educadores realizada com esse objetivo específico, para referirmos apenas duas das múltiplas 

dimensões segundo as quais o problema deve ser equacionado e estudado. 

Visando ir um pouco além do que noutros lugares temos vindo a defender, por exemplo, em reação à 

inadequação do modelo tradicional de formação e dos processos habitualmente utilizados para levar a cabo a 

preparação de professores e educadores neste domínio (Costa, Sousa, & Viseu, 2005: Costa & Viseu, 2006, 

2008; Costa, 2008a, 2008b), ou à falta de orientações claras sobre o que fazer do ponto de vista pedagógico e 

didático com as tecnologias digitais no currículo (Cruz, 2009; Cruz & Costa, 2010), pareceu-nos que faria 

sentido procurar uma resposta que pudesse articular, de forma integrada, estas e outras dimensões de igual 

relevância para a compreensão do problema. Uma estratégia que, à semelhança do que aconteceu noutros 

lugares e contextos, nos permitisse experimentar, na realidade concreta de uma escola portuguesa, o conjunto 

de ideias que temos vindo a construir e a consolidar, seja em resultado de investigação empírica, seja em 

resultado da reflexão e discussão que a diferentes níveis e em diferentes momentos temos tido oportunidade 

de realizar a este propósito. 

É precisamente com o objetivo de estabelecer uma linha de ação estratégica que integrasse de forma 

equilibrada as diferentes dimensões do problema que surge o Projeto Escol@Digit@l, um projeto que aqui 
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apresentamos sinteticamente, dado constituir o contexto de investigação mais amplo em que decorreu o 

estudo a cujos resultados este texto se reporta.  

Em termos muito gerais, o Projeto Escol@Digit@l insere-se, pois, numa linha de investigação que tem 

como propósito geral compreender como poderemos ajudar a promover a utilização das tecnologias digitais no 

quotidiano das nossas escolas. Parte-se da ideia nuclear de que as tecnologias digitais incorporam um elevado 

potencial transformador das práticas atuais, desde que estejam reunidas determinadas condições, 

nomeadamente a oportunidade para experimentar e a vontade deliberada para, com base nisso, descobrir o 

que pode ser feito com recurso às tecnologias, refletir sobre os eventuais benefícios para a aprendizagem, 

elaborar planos de ação criteriosamente definidos em função dos objetivos curriculares perseguidos e das 

necessidades identificadas. Decidir, enfim, fazer as mudanças necessárias relativamente aos modos como 

tradicionalmente se organiza, concretiza e avalia o processo de ensino e de aprendizagem (Costa, Cruz, 

Fradão, & Rodriguez, 2012). 

Trata-se de uma linha de investigação que tem como base uma visão e uma estratégia de 

transformação da escola centradas nos professores, ou seja, os professores entendidos como principais 

agentes de mudança, à semelhança do que já havia sido experimentado e documentado, com sucesso, noutros 

contextos e de que as Apple Classrooms Of the Future (Dwyer, 1996) são talvez o exemplo mais significativo. O 

professor como agente transformador será, em síntese, a pedra de toque em ordem à transformação da escola 

tradicional, ou seja, uma escola com maior sintonia com a sociedade em que vivemos e com a cultura que as 

tecnologias digitais vieram proporcionar em todas as áreas da ação humana.  

No Projeto Escol@Digit@l assume-se, em síntese: (i) que qualquer processo de inovação e mudança 

implica esforço, envolvimento e tomada de decisão individual de cada professor; (ii) que é indispensável dispor 

do tempo suficiente para que as transformações possam ter lugar; (iii) que a adesão de cada professor, isto é, 

a sua disposição para a mudança e a sua disponibilidade para despender o esforço necessário, depende 

sobretudo de um conjunto de variáveis internas (fatores de 2.ª ordem) a que é imprescindível atender e dar 

resposta adequada; (iv) que, complementarmente e para o sucesso do apoio externo (formação, supervisão, 

colaboração interpares), é determinante a atenção dada também às questões de ordem metodológica, ou seja, 

para quê, quando e como utilizar as tecnologias; (v) que a confiança dos professores na utilização pedagógica 

das tecnologias digitais é reforçada pela experiência, conhecimento e domínio operacional adquiridos através 

da planificação e concretização de situações de ensino e aprendizagem devidamente contextualizadas, com 

recurso às tecnologias e envolvendo diretamente os alunos na sua utilização. 
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A importância do que os professores pensam e fazem com tecnologias 

Apesar de já não haver tantas dúvidas como no passado sobre a necessidade de integração das 

tecnologias digitais nas atividades de ensino e de aprendizagem, devido sobretudo à maior apropriação e 

utilização que delas fazemos no nosso quotidiano, isso não significa que professores e educadores estejam 

suficientemente convencidos da sua relevância para a aprendizagem e, com base nisso, dispostos a 

empreender as mudanças necessárias de forma a promoverem uma aprendizagem tecnológica e culturalmente 

mais ajustada aos novos tempos (Chuttur, 2009; Cardoso et al., 2005; Castells, 2001, 2002) 

Uma das questões centrais da problemática da integração das tecnologias digitais na escola parece 

estar pois diretamente relacionada com a percepção da relevância e a consequente disponibilidade para o fazer 

(Paiva, 2008; Ertmer, 2005), mas também com a preparação efetiva dos professores e educadores, ou seja, o 

domínio dos conhecimentos e competências necessários, nomeadamente sobre os modos de integração e 

exploração das novas ferramentas digitais disponíveis nos contextos específicos de ensino e de aprendizagem 

em que intervêm (Costa & Viseu, 2008). 

Como tivemos oportunidade de concluir no âmbito de outras pesquisas, parece-nos pois decisivo que o 

estudo desta problemática dedique especial atenção aos fatores de natureza afectiva, relacionados, em geral, 

com as representações dos professores sobre a utilização das tecnologias digitais na escola e, em particular, 

sobre a utilidade, eficácia e benefícios efetivos para a aprendizagem. Em articulação, como não poderia deixar 

de ser, com uma dimensão de maior racionalidade, relacionada com os conhecimentos tecnológicos, 

pedagógicos e didáticos específicos e com as capacidades inerentes à exploração operacional (funcional) 

dessas mesmas tecnologias (Costa & Peralta, 2006; Peralta & Costa, 2007; Peralta, 2008; Costa & Viseu, 

2008). Até porque é comum observar que, mesmo no caso de professores motivados, não apenas continua a 

ser escassa a utilização quotidiana das tecnologias disponíveis (Commission et al., 2013), como constitui 

também um uso muito pouco ambicioso do ponto de vista da aprendizagem propriamente dita (Costa & 

Peralta, 2006; Peralta & Costa, 2007). Ou seja, mesmo quando utilizadas, as tecnologias ou pouco 

acrescentam em termos de exigência cognitiva, continuando a ser principalmente para os alunos realizarem 

tarefas mais ou menos rotineiras e baseadas na reprodução de conhecimentos memorizados, ou servem 

sobretudo de apoio ao professor no seu trabalho de organização e apresentação da informação (Cuban, 2001; 

Jonassen, 2002, 2007; OCDE, 2005; Papert, 1997, 2000, 2005; Salomon, 2002). 

Foi precisamente isso que pudemos concluir com base na auscultação de professores envolvidos 

noutros estudos em que estivemos envolvidos, em que sai reforçada a importância atribuída às dimensões de 

ordem afetiva, transparente em fatores como a “falta de confiança…”, a “conotação negativa em relação à 
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tecnologia”, ou o facto de “não se sentirem suficientemente competentes para lidarem com as mudanças que 

as TIC implicam…” (Costa & Peralta, 2006), para só referirmos alguns.  

Uma evidência que nos conduziu à necessidade de diferenciar claramente os fatores afetivos (perceções 

sobre a relevância das tecnologias na aprendizagem, atitudes, motivação para o uso, etc.), dos factores de 

natureza cognitiva (conhecimentos sobre as tecnologias e o seu uso didático), que retomamos e atualizamos 

no Quadro 1 (Fatores internos a considerar na análise do perfil dos professores), por nos parecer que continua 

a ser um referencial adequado e pertinente para a análise do perfil dos professores, independentemente do 

contexto de intervenção considerado (ensino, formação, investigação, todas as anteriores).  

A compreensão mais profunda de um determinado contexto de intervenção não fica completa,  no 

entanto, sem a consideração dos fatores contextuais envolventes que, embora externos ao indivíduo, acabam 

por ser determinantes na criação de condições necessárias à promoção da utilização das tecnologias digitais 

em contexto educativo, dada a importância que lhes parece ser atribuída por professores e educadores.  

Aspectos extrínsecos ao professor e fora do seu controle direto são todas as contingências do contexto 

específico da escola em que trabalham (“limitações da escola do ponto de vista organizacional…”, “pouco 

tempo para tanta coisa a fazer…”), mas também as que derivam diretamente da formação inicial nesta área 

específica, a formação contínua que tiveram (ou não tiveram) oportunidade de frequentar (“formação 

inadequada e insuficiente“, “falta de apoio…”) (Costa & Peralta, 2006; Peralta, 2008) 

 

Quadro 1 Fatores internos a considerar na análise do perfil dos professores 

COMPONENTE 
AFECTIVA 

 

Factores relacionados 
com as percepções dos 
professores sobre as TIC, 
em geral e, em particular, 
com a sua utilidade e 
eficácia para a própria 
aprendizagem 

Atitude geral face às tecnologias digitais 

Expectativas sobre o seu uso em contextos de ensino e de 
aprendizagem (benefícios, problemas, desafios) 

Valor atribuído às tecnologias digitais enquanto facilitadoras da 
aprendizagem 

Satisfação com os resultados já alcançados 

Sentir-se bem preparado  

Sentir confiança 

COMPONENTE 
COGNITIVA 

 

Factores relacionados 
com o domínio (mestria) 
de um conjunto de 
conhecimentos e 
competências 
considerados necessários 
ao uso e exploração 
pedagógica das 
tecnologias digitais 

Conhecimento da existência de diferentes tecnologias digitais 
(programas, aplicações...)  

Domínio operacional dessas tecnologias   

Conhecimento dos modos de utilização das tecnologias digitais 
para fins educativos diferenciados 

Experiência de uso das tecnologias digitais em contextos 
educativos concretos 

Consciência das suas próprias necessidades de formação e de 
desenvolvimento profissional 
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Capacidade para trabalhar de forma colaborativa e para tomar a 
iniciativa  

À-vontade com a teoria de aprendizagem, a filosofia de ensino e 
o modelo didático subjacente à utilização pedagógica das 
tecnologias digitais 

 

Podem ainda englobar-se na componente afetiva todas as justificações que individualmente costumam 

ser dadas pelos professores para o fraco uso das tecnologias nas suas atividades letivas, como seja o 

argumento de não haver indicações claras sobre o que fazer com as tecnologias, de não existirem 

computadores em número suficiente nas salas, de não haver tempo suficiente para as alterações que, do 

ponto de vista de organização do ensino, a utilização de computadores implicaria, ou mesmo, a escassez de 

incentivos visando diretamente o estímulo à mudança do modo como habitualmente se trabalha. 

 

Objetivos do estudo e contexto 

Dada a importância estratégica que neste contexto atribuímos ao professor, ao modo como usa já as 

tecnologias digitais, e ao valor que atribui a essas mesmas tecnologias para o desenvolvimento de uma escola 

digital, ou seja uma escola mais em sintonia com a sociedade digital em que vivemos hoje, definimos como 

objetivo deste estudo parcial proceder a uma caracterização preliminar do corpo docente que nos ajudasse a 

compreender o quadro de partida em ordem à definição e implementação de um plano de trabalho para o 

desenvolvimento de uma cultura digital na escola.  

Podendo naturalmente ser afetadas pelo contexto tecnológico concreto em que trabalham, as 

perspetivas e as práticas dos professores necessitam de ser devidamente enquadradas pela explicitação 

detalhada das infraestruturas da escola, nomeadamente as que podem influenciar diretamente o uso das 

tecnologias. Assim, antes de apresentarmos os resultados da auscultação dos professores, importa referir que 

se trata de uma escola privada com todas as salas de aula equipadas exclusivamente com quadro interativo, à 

exceção do pré-escolar (no caso do 1.º Ciclo do Ensino Básico, as salas dispõem também de um quadro de 

ardósia). Em qualquer das situações, as salas de aula dispõem de um computador ligado ao quadro interativo 

para utilização essencialmente por parte do professor. 

Para além das salas de aula, existem dois laboratórios de informática, ambos coordenados por 

professores de informática, onde decorrem as aulas da disciplina de TIC. Todavia, mediante disponibilidade e 

marcação prévia, são espaços que podem ser utilizados por outros professores em horário previamente 

definido (de 2 horas diárias). Ambos os laboratórios estão equipados com 15 postos de trabalho, sendo um 
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para uso exclusivo do professor, com o respetivo quadro interativo. Fora das aulas da disciplina de TIC, a 

utilização destes espaços pelos alunos implica a presença de um professor acompanhante, que deverá 

preencher uma ficha de utilização onde são registadas informações, como a identificação dos utilizadores, o 

horário de utilização, uma descrição sumária da atividade desenvolvida e o registo de problemas verificados ou 

anomalias identificadas.  

Existe também um serviço de reprografia, acessível a professores e alunos, onde podem ser efetuadas 

digitalizações de documentos, arquivo e gestão de ficheiros em formato digital. Não havendo impressoras nas 

salas, a impressão é feita através da rede local. Os alunos têm acesso a uma rede wireless protegida com 

pontos de acesso distribuídos por vários locais da escola. O acesso à rede é possível mediante uma senha, 

gerida diretamente pela associação de estudantes, através da qual os alunos poderão ligar os seus dispositivos 

móveis à Internet. 

Para que os materiais sejam disponibilizados de forma a serem utilizados nas aulas, os professores 

utilizam a rede interna da escola, guardando os documentos em formato digital numa pasta pessoal privada. 

Para além disso, existe uma pasta pública a que todos os professores têm acesso e onde cada um pode incluir 

os recursos que deseja partilhar com os alunos ou mesmo com os colegas. 

Os alunos podem ainda ter acesso ao computador nas duas bibliotecas existentes, uma para os alunos 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico e outra para os alunos a partir do 2.º Ciclo do Ensino Básico. Em cada biblioteca 

há apenas um computador, que é utilizado pelo funcionário responsável, mas há a possibilidade de os alunos 

trazerem os seus portáteis e aí trabalharem individualmente ou em grupo. 

No que respeita à formação do corpo docente, e especificamente no que se refere à formação na área 

das TIC, a maioria dos professores abrangidos pelas entrevistas refere ter frequentado a formação promovida 

pela própria escola, centrada especificamente no uso e exploração do quadro interativo. A esmagadora maioria 

destaca, no entanto, não ter formação específica ao nível da utilização pedagógica das tecnologias, não se 

sentindo por isso confortável para planear e dinamizar atividades de ensino para além do que pode ser feito 

com o quadro interativo. Constata-se, por outro lado, que apenas uma percentagem residual de professores e 

educadores refere ter tido formação pedagógica específica na área das TIC aquando da sua formação inicial. 

 

Metodologia 

Com o propósito de caracterização do que pensam e que uso das tecnologias digitais fazem já os 

professores e educadores, optámos pela realização de entrevistas em grupo (focus-group)i. Esta opção deveu-se 

não apenas ao facto de podermos aceder a um maior número de professores e educadores, mas sobretudo 
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por ser uma abordagem que nos permitiria aprofundar o grau de indagação sobre o modo como os professores 

usam e veem as tecnologias e sobre as próprias dinâmicas dos diferentes grupos auscultados. No total, 

entrevistaram-se 53 professores (cerca de metade do corpo docente da escola), organizados em sete diferentes 

grupos que acabaram por se constituir de forma aleatória, de acordo com as suas disponibilidades, embora 

com base em critérios de pertença a ciclos de ensino comuns. 

Tendo como base a reflexão feita anteriormente sobre os fatores determinantes quando se trata de 

compreender o modo como os professores se posicionam face às tecnologias digitais, o guião da entrevista foi 

estruturado em quatro dimensões com algumas questões para servirem de orientação durante as conversas 

com os professores e educadores: (i) As tecnologias na sociedade em geral; (ii) As tecnologias na minha 

escola; (iii) As tecnologias na melhoria das práticas; (iv) Conceções sobre o que é uma “escola digital”. 

Foram realizadas sete entrevistas de grupo com educadores e professores, embora em alguns grupos 

tivessem participado também outros intervenientes envolvidos em atividades de ensino e aprendizagem na 

escola, como é o caso da psicóloga, ou de educadores com funções específicas, como a psicomotricista no 

pré-escolar. As entrevistas decorreram durante o mês de março de 2013 na própria escola, em salas de 

reuniões dos professores, tendo sido dinamizadas por pelo menos dois investigadores. Procurou-se conduzir 

descontraidamente a conversa visando criar um clima informal e agradável propício à participação de todos os 

participantes. Dado constituírem o primeiro contacto com o corpo docente, e considerando-se decisiva a 

criação de um clima favorável ao desenvolvimento das fases posteriores do projeto, complementarmente 

pretendeu-se aproveitar o momento das entrevistas para aproximar os docentes dos investigadores. As 

entrevistas foram gravadas, com o consentimento dos participantes, para facilitar a análise e a identificação 

dos participantes de cada grupo. 

 

Resultados preliminares 

Conforme se referiu anteriormente, o objetivo das entrevistas de grupo era o de recolher dados que 

permitissem caraterizar globalmente professores e educadores, nomeadamente no que se refere ao uso de 

tecnologias digitais, ao modo como veem essas tecnologias no contexto de ensino e aprendizagem e, por 

último, às suas representações sobre o próprio conceito de “escola digital”. Esta caraterização constituirá, por 

sua vez, o ponto de partida para o desenho e estruturação de um programa de formação que, paralelamente 

às aquisições de natureza cognitiva, possa dedicar uma especial atenção aos fatores afetivos e motivacionais 

do corpo docente, precisamente como condição para se ultrapassarem eventuais barreiras psicológicas 

relativamente às tecnologias e à criação de uma cultura digital na escola.  
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É, pois, nessa perspetiva que os resultados aqui apresentados devem ser entendidos, uma vez que 

constituirão a base do trabalho a desenvolver com professores e educadores durantes as fases seguintes da 

intervenção. Para além disso, são resultados que nos poderão servir também para aferir sobre a realidade de 

uma escola portuguesa (neste caso, uma escola privada), no que às tecnologias digitais diz respeito no dealbar 

do Século XXI. 

 

Utilização de tecnologias digitais para fins pedagógicos 

Para fins profissionaisii, os professores e educadores entrevistados consideram que o uso das 

tecnologias que fazem é “básico” e “pouco diversificado”, centrando-se sobretudo na “realização de 

pesquisas” e na preparação de “materiais para as aulas”, nomeadamente “fichas de trabalho”. Em contexto 

de sala de aula, referem recorrer quase exclusivamente ao quadro interativo para realizarem projeções, quer de 

manuais digitais (com atividades e exercícios para os alunos realizarem), quer de outros recursos digitais 

disponíveis na Internet ou fichas de trabalho por eles realizadas expressamente. 

Para além do uso generalizado do quadro interativo, referido pela grande maioria dos entrevistados, 

foram ainda relatadas algumas situações de utilização concreta do computador noutros contextos. As 

educadoras referem, por exemplo, uma utilização do computador pelas crianças do pré-escolar, normalmente 

em pares, para pesquisarem imagens sobre os temas que estão a tratar (projetos), para escreverem palavras e 

também para jogarem. De referir a particularidade de no pré-escolar serem usados teclados adaptados à idade 

das crianças e estarem disponíveis impressoras para impressão local dos trabalhos. As educadoras fazem 

ainda referência ao facto de utilizarem bastante a rádio (recurso não digital) e de incentivarem as crianças a 

explicarem-lhes o que fazem em casa com os recursos digitais a que aí têm acesso, sendo relatado um uso 

bastante frequente de tablets e smartphones para jogarem. 

No caso do 1.º Ciclo do Ensino Básico, é também referida a realização de pesquisas por parte dos 

alunos, nomeadamente para exploração de conteúdos em língua portuguesa, mas também a criação de 

pequenos textos nos computadores e a inserção de imagens ilustrativas, bem como a utilização esporádica de 

vídeos para a ilustração de conceitos e fenómenos, especialmente na área do estudo do meio, ou a utilização 

de jogos interativos para os alunos aprofundarem determinados conhecimentos.  

Os professores da disciplina de religião referem o uso dos laboratórios de informática para os alunos 

desenvolverem projetos, nomeadamente no 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico. Também nestes níveis de ensino 

e no ensino secundário é referida pelos professores a realização de exercícios e jogos interativos para aplicação 

e verificação dos conhecimentos adquiridos por parte dos alunos. No 3.º Ciclo do Ensino Básico, 
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especificamente na área de ciências, os professores referem o recurso às tecnologias com o intuito de permitir 

aos alunos visualizarem determinados fenómenos e resultados de experiências.  

A análise das entrevistas permite concluir, em síntese, que o computador e o quadro interativo, 

funcionando sobretudo como projetor, são usados em sala de aula pela generalidade dos professores 

entrevistados. Tal como pode observar-se no Quadro 2 (Ferramentas usadas e atividades realizadas), no que se 

refere ao uso de recursos educativos, programas ou aplicações, a maioria dos professores reporta o uso 

maioritário de programas de processamento de texto, tanto para planificação e organização das aulas, como 

para a criação de materiais de apoio às aulas, como é o caso das fichas de trabalho e de avaliação. A 

realização de apresentações para projeção na aula é também referida pela generalidade dos professores, 

sendo a folha de cálculo usada particularmente para registo da avaliação dos alunos. Alguns professores 

referem ainda o uso da aplicação proprietária que permite a criação de recursos para o quadro interativo. 

É ainda referido o uso esporádico de outras ferramentas, como é o caso do Geogebra, em atividades de 

matemática, o Google Docs, para partilha e criação colaborativa de documentos online, o SkyDrive ou Google 

Drive, para armazenamento e partilha de ficheiros online. No caso das disciplinas de geografia e de religião, é 

relatada a constituição de grupos privados no Facebook. Os professores das disciplinas de formação humana e 

de religião referem ainda a utilização de blogs e fóruns de discussão para dinamizar a discussão de temas com 

os alunos. Enquanto o YouTube é referido especialmente pelas educadoras no pré-escolar, a referência à 

utilização de programas de simulação e de modelagem surge mais associada às disciplinas de ciências, como 

no caso particular da físico-química.  

Websites e aplicações online com conteúdos pedagógicos para as várias áreas curriculares, jogos 

didáticos, animações e testes interativos são também referidos por vários professores. Para além deste 

conjunto de ferramentas, e como se referiu anteriormente, os professores dizem utilizar com alguma 

frequência os recursos digitais que acompanham os manuais escolares (em CD) e os manuais já em formato 

digital que algumas editoras disponibilizam através da Internet. 

 

Quadro 2 Ferramentas usadas e atividades realizadas  

Ferramentas usadas  Atividades realizadas 

Offline Word Planificação e organização das aulas 
Criação de materiais de apoio às aulas  
Criação de calendários e grelhas para a organização e gestão 
das atividades não curriculares 

PowerPoint Realização de apresentações de conteúdos 

Excel Elaboração de grelhas diversas 
Registo da avaliação dos alunos 
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Software do quadro interativo 
(Flipchart) e manuais digitais de 
editoras 

Planificação das aulas  
Exposição de conteúdos  
Jogos 

Geogebra Realização de atividades de matemática 

Online Sites e aplicações online com 
conteúdos e recursos educativos 
de editoras 

Concretização de atividades de apoio às aulas, em diferentes 
áreas curriculares 

Google Docs Partilha e criação de documentos online 
Criação de cadernos digitais e repositórios de materiais 

SkyDrive, Google Drive Armazenamento e partilha de ficheiros online 

Facebook (grupos) Comunicação e partilha de conteúdo em grupo 

Blogs Discussão de temas 

Youtube Visualização de vídeos 
Contar histórias (pré-escolar) 

Programas de simulação e 
modelagem 

Explicação de determinados conteúdos de físico-química em 
contexto de sala de aula 

E-mail Comunicação com os alunos  

 

Conceções sobre o uso das tecnologias no ensino e na aprendizagem 

As perspetivas dos professores sobre o uso das tecnologias no ensino e na aprendizagem parecem 

poder caracterizar-se genericamente segundo duas tendências principais de sinal contrário: uma, em que são 

visíveis sinais de questionamento e dúvida, e uma de abertura relativamente à utilidade dos computadores para 

apoiar a prática docente.  

Denotam uma atitude de questionamento e dúvida determinadas formulações reveladoras de fracas 

expectativas relativamente ao potencial transformador das tecnologias, sobretudo ao nível do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, havendo professores para quem “o uso de tecnologias pode limitar a criatividade dos alunos” 

ou “perturbar a consolidação de determinados conteúdos curriculares”, defendendo mesmo o uso dos modos 

de trabalho convencionais (“continuidade do uso de meios e recursos tradicionais”). Embora este ceticismo 

pareça ser predominante ao nível do 1.º Ciclo do Ensino Básico, encontrámos esse tipo de manifestações nos 

níveis de ensino subsequentes, traduzindo-se sobretudo em críticas cerradas aos efeitos do uso de tecnologias 

na caligrafia dos alunos e em termos de plágio, ou seja, na suposta falta de ética na utilização da informação 

disponível online. 

Reveladoras de uma perspetiva de abertura relativamente ao uso das tecnologias na escola, 

encontramos formulações mais comprometidas com uma utilização sistemática de recursos e ferramentas em 

contexto de sala de aula com os alunos. Esta perspetiva, presente em todos os níveis de ensino, à exceção do 

1.º Ciclo do Ensino Básico, como se referiu, é manifesta através do reconhecimento explícito, nas diferentes 

entrevistas, à utilidade e à importância das tecnologias na formação dos jovens. Além dos benefícios 

consensualmente reconhecidos para a abordagem de determinados conteúdos curriculares em todos os níveis 
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de ensino, os participantes que poderão enquadrar-se nesta perspetiva de abertura à utilização das tecnologias 

em contexto de sala de aula, reconhecem nas tecnologias uma oportunidade para: (i) desenvolvimento de 

outras dimensões importantes na aprendizagem como, por exemplo, a colaboração; (ii) preparação de 

atividades a realizar fora do ambiente escolar; (iii) desenvolvimento de competências inerentes à “literacia 

digital”, mas de forma articulada com a construção de conhecimentos do domínio curricular. 

Independentemente das duas grandes tendências observadas, verificamos que praticamente todos os 

professores entrevistados expressam a dificuldade em utilizar as tecnologias para mudar as práticas atuais. A 

resistência ao uso das tecnologias em contexto educativo parece estar relacionada com a perceção 

manifestada relativamente à dificuldade que sentem na utilização destes instrumentos, o que, por sua vez, 

parece diminuir também a perceção da sua utilidade nos processos de ensino e de aprendizagem. Os motivos 

que os professores alegam e que, de alguma forma, se encontram subjacentes a indícios de resistência 

relativamente ao uso das tecnologias em contexto de sala de aula com os alunos, parecem poder organizar-se 

em função de duas ordens argumentos: (i) argumentos intrínsecos aos docentes, e (ii) argumentos extrínsecos 

aos docentes. 

No que se refere aos argumentos intrínsecos (Quadro 3 - Argumentos intrínsecos), destaca-se o 

“conhecimento insuficiente sobre como tirar partido das tecnologias”, que é, aliás, um motivo referido por 

docentes de todos os níveis de escolaridade. Como se pode observar no Quadro, emergem ainda como motivos 

de resistência à utilização das tecnologias em sala de aula, em todos os níveis de ensino, à exceção do pré-

escolar, a “falta de disponibilidade para aprender autonomamente”, a “visão restrita do potencial pedagógico 

das tecnologias” (isto é, as tecnologias vistas apenas como “mais um recurso”), e a “convicção de que o uso 

de tecnologias pode limitar a aprendizagem dos alunos”. 

 

Quadro 3 Argumentos intrínsecos 

 A B C 

1. Conhecimento insuficiente sobre como tirar partido das tecnologias X X X 

2. Falta de iniciativa/tempo/disponibilidade para aprender autonomamente  X X 

3. Visão restrita do potencial pedagógico das tecnologias (“mais um recurso”)  X X 

4. Convicção de que as tecnologias podem limitar a aprendizagem dos alunos  X X 

A=Pré-escolar; B=1.º CEB; C=2.º, 3.º CEB+S 

 

Em relação aos argumentos extrínsecos (Quadro 4 - Argumentos extrínsecos), identificámos onze 

motivos que parecem perturbar uma utilização mais comprometida e regular das tecnologias em contexto de 

sala de aula. No caso do pré-escolar, embora se destaquem os motivos relacionados com equipamentos e 
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recursos, a “falta de espaços para partilha de materiais entre docentes” e a “falta de destreza das crianças 

para manipular o rato e o teclado” parecem influenciar também negativamente o entusiasmo destes 

profissionais para a integração das tecnologias nas suas práticas letivas.  

 

Quadro 4 Argumentos extrínsecos 

 A B C 

1. Equipamento desadequado para as crianças (mesas de trabalho) X   

2. Instabilidade da conexão à rede wireless X   

3. Escassez de software educativo (CD-ROM) X   

4. Falta de espaços para partilha de materiais entre docentes X   

5. Falta de destreza das crianças para manipular o rato e o teclado X   

6. Falta de competências dos alunos para usar as tecnologias com uma orientação 
escolar 

  X 

7. Não-monodocência no contexto de trabalho atual  X  

8. Inexistência de uma disciplina de informática/TIC  X  

9. Peso do cumprimento dos programas  X X 

10. Ausência de protocolos que possibilitem o acesso a plataformas digitais  X  

11. Pouca diversidade de atividades interativas presente nos manuais digitais  X  

A=Pré-escolar; B= 1.º CEB; C=2.º, 3.º CEB+S 

 

Nos níveis de ensino subsequentes, o “peso do cumprimento dos programas” é um motivo que se 

destaca por estar presente no discurso dos docentes, umas vezes mais associado à “falta de competências dos 

alunos para usar as tecnologias com uma orientação escolar”, principalmente nos 2.º, 3.º Ciclo do Ensino 

Básico e ensino secundário, outras vezes mais associado à “inexistência de uma disciplina de 

informática/TIC”, sobretudo no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

Conceções sobre o que é uma “escola digital” 

Enunciados sobre o que representará uma escola digital, ou seja, manifestações que possam de alguma 

forma identificar-se com uma determinada filosofia sobre o que significa hoje ensinar e aprender com 

tecnologias são ainda muito incipientes no discurso dos professores e educadores entrevistados. Na verdade, 

foram muito escassas as manifestações nesse sentido, não tendo emergido qualquer proposta de configuração 

clara do que poderá ser uma escola digital ou que mudanças seriam necessárias para alcançar esse ideal. As 

manifestações nesse sentido sugerem que a representação de uma “escola digital” surge associada sobretudo 

ao desenvolvimento da “literacia digital” dos alunos e à possível “total eliminação de papel” na escola, embora 

para muitos professores ainda seja difícil imaginar todos os alunos com um computador à sua frente ou 
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mesmo uma “escola sem livros em papel”. Parece poder concluir-se, pois, que essa não é ainda uma 

preocupação do conjunto dos professores e educadores entrevistados. 

 

Reflexão sobre os resultados e conclusão 

Como facilmente se aceita, qualquer que seja a noção de integração das tecnologias digitais no 

currículo que se tome como referência, a análise de uma determinada realidade depende diretamente do tipo 

de tecnologias disponíveis e da facilidade de acesso que cada um tem a essas tecnologias, em particular os 

alunos. No caso concreto da escola aqui em análise, e pelo simples facto das salas de aula disporem de um 

quadro interativo e de um computador ligado à Internet, mas não disporem de computadores para os alunos, 

naturalmente que aumentaria a probabilidade de as aulas serem centradas no professor. 

Embora isso possa inferir-se dos resultados anteriormente apresentados, há relatos de práticas de 

professores e educadores que denotam a preocupação em criar atividades que permitam que os próprios 

alunos realizem tarefas concretas com as tecnologias disponíveis. Tarefas que de outro modo não seriam 

possíveis ou que com recurso às tecnologias o são de forma muito mais rápida e eficaz, como é o caso, por 

exemplo, das representações e visualização de conceitos que aplicações como o Geogebra permitem criar.  

Não seria portanto apenas uma questão de ter ou não ter acesso às tecnologias, mas também do grau 

de conhecimento que cada professor tem de ferramentas e recursos tecnológicos adequados para os temas 

que ensina na sua área específica, da importância que atribui a esses recursos, do modo como é capaz de tirar 

partido deles mesmo quando são escassos mas, sobretudo, talvez, do modo como ele próprio entende o seu 

papel de professor, o modo como ele entende a aprendizagem, o papel que atribui ao aluno. Atribuir ao aluno 

um papel ativo, ou seja, proporcionar-lhe uma aprendizagem profunda e significativa, implica planear e 

organizar as atividades em que a função das tecnologias vai muito além da transmissão de informação, 

proporcionando oportunidades de análise e questionamento, de reflexão, de tomada de decisão, enfim, 

capacidades determinantes para a criação e consolidação da identidade de cada um.  

Tal como recentemente defendemos (Costa, Cruz, Fradão, & Rodríguez, 2012), estaríamos assim na 

presença de uma decisão racional que passa em primeiro lugar por uma visão do ensino centrada nos alunos 

e, só depois, pelo reconhecimento da utilidade das tecnologias digitais na criação de condições para o aluno 

aprender e por uma expectativa positiva face ao impacto positivo que essas ferramentas poderão ter no reforço 

da própria aprendizagem. Uma atitude que, por sua vez, sairá reforçada pelo conhecimento tecnológico, ou 

seja, um conhecimento detalhado sobre o que pode ser feito com cada tecnologia, para depois poder articulá-

las com os objetivos de natureza curricular pretendidos (que tecnologias existem, o que permitem fazer, qual o 
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grau de dificuldade e que requisitos são necessários para poderem ser utilizadas pelos alunos, o que 

acrescentam à aprendizagem, etc.). 

Muito embora defendamos que o caminho para uma escola digital implica necessariamente uma ação 

concertada em áreas muito distintas, neste texto escolhemos apresentar o trabalho de auscultação que tivemos 

oportunidade de fazer aos professores de uma escola onde essa perspetiva integrada de intervenção está a 

começar a ser implementada. Não apenas pelo facto de professores e educadores nos parecerem ser, em 

geral, um dos pilares determinantes de qualquer processo de transformação da escola, mas sobretudo por ser 

também determinante conhecer em detalhe as suas práticas atuais (o que fazem e como fazem) e o que 

pensam a propósito dos desafios com que essa mesma escola se confronta. Como é o caso do desafio que 

constituem hoje as tecnologias digitais, se entendidas precisamente enquanto fator indutor de transformações 

ao nível do modo como tradicionalmente se organiza o processo de ensino e de aprendizagem (Almeida & 

Valente, 2011).  

Em jeito de conclusão, podemos dizer que o conjunto de professores e educadores entrevistados estão 

à vontade com ferramentas de produtividade, mas também com ferramentas de acesso à informação e de 

comunicação através da Internet, que usam com regularidade tanto para fins pessoais como para preparar as 

suas aulas. Talvez em resultado das infraestruturas tecnológicas existentes na escola, em classe a sua 

utilização é sobretudo como estratégia de exposição da matéria aos alunos com base em recursos digitais 

disponíveis online ou produzidos pelos próprios professores. 

É possível ainda concluir-se sobre uma atitude globalmente favorável relativamente à proposta de 

envolvimento no processo de transformação que poderá implicar a adesão ao Projeto Escol@ Digit@l, muito 

embora sejam ainda incipiente as manifestações que sugerem a tomada de consciência, quer do que pode ser 

feito de diferente com recurso às tecnologias digitais, quer das implicações que isso poderá significar para cada 

um em termos de mudanças relativamente ao modo como atualmente trabalham e do esforço que será 

necessário mobilizar para conseguir tal objetivo. 
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i Sendo o Projeto Escol@Digit@l uma investigação com uma amplitude temporal prevista de pelo menos três anos (2012-
2015), procedeu-se a um planeamento estruturado em três fases principais: a) uma primeira, de diagnóstico, a decorrer 
até ao final do presente ano letivo (2012/2013), com o objetivo principal de caracterização do contexto e de 
estabelecimento de laços entre os diferentes intervenientes; b) uma segunda fase de intervenção propriamente dita, 
prevista para o período referente aos anos letivos de 2013/2014 e de 2014/2015, com o objetivo de desenvolver 
trabalho direto com os professores interessados em desenvolver atividades com tecnologias digitais com os seus alunos; 
e, por último, c) uma terceira fase destinada à avaliação do trabalho desenvolvido e ao balanço das transformações 
operadas na escola e, em especial, nas práticas letivas e na aprendizagem. 

ii Do ponto de vista pessoal, a maior parte dos professores entrevistados afirma usar as tecnologias essencialmente para 
pesquisar informação e comunicar através do e-mail. Alguns referem-se também ao uso de ferramentas de comunicação 
síncrona, como por exemplo o Skype, e à sua presença em redes sociais como é o caso do Facebook.  

 


