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INTRODUÇÃO 

De que maneira as principais características da sociedade da informação são tidas em 

consideração naquilo que a escola oferece e como se estão a preparar os jovens para atuarem 

socialmente e agirem num contexto profissional tão fluído e ele próprio em constante mudança, 

são, hoje, questões fulcrais a que professores e educadores não podem estar alheios.  

Como diferentes estudos nacionais e internacionais, mesmo em países mais ricos e com longo 

trabalho desenvolvido na área da formação dos professores, parecem sugerir, continua a haver 

um forte deficit na preparação dos professores nomeadamente do ponto de vista metodológico 

(Costa, 2008; Franssila & Pehkonen, 2005; Wallin, 2005). Não só continuam a ser fracas as 

taxas de uso das tecnologias digitais nas práticas educativas relativamente ao que seria de 

esperar, em função dos investimentos efectuados, como é flagrante a falta de orientação 

relativamente ao tipo de utilização a dar-lhes, o que conduz a um uso irregular e pouco 

consistente nomeadamente com os princípios teóricos inerentes à matriz construtivista de que 

os currículos nacionais desses países estão imbuídos (Costa & Peralta, 2006). 

Para além do facto de a preparação dos professores para fazerem uso das tecnologias digitais 

nas suas práticas educativas quotidianas não ser apenas uma questão técnica, de maior ou 

menor domínio das tecnologias, como acaba por ser predominantemente encarada na 

formação convencional, são fortes as evidências de que as estratégias para o desenvolvimento 

profissional que aí têm vindo a ser seguidas carecem de eficácia do ponto de vista 

metodológico. Ou seja, mesmo depois de frequentarem os programas de formação que lhes 

são oferecidos, os professores e educadores continuam com fortes dúvidas sobre o que fazer, 

porque fazer e como fazer para, com recurso às TIC, melhorarem a aprendizagem dos alunos 

(Peralta & Costa, 2007). Parece-nos, pois, que a questão essencial residirá nos moldes como a 

formação de professores tem sido concebida e na sua evidente ineficácia para preparar 

convenientemente os professores (Costa, 2008; Costa et al, 2006).   

Tomando como referência a diversidade de áreas curriculares em que as tecnologias são 

utilizadas, as fases e etapas da carreira em que, num determinado momento, os professores se 

encontram, e também a diversidade de perspectivas que podem assumir sobre o que significa 
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ensinar e aprender, e como incorporar as TIC nesse processo, sempre nos pareceu estranho 

que essas múltiplas diversidades não fossem contempladas e explicitadas na hora de conceber 

e concretizar a formação. Partindo, pois, do princípio, de que essas diferenças têm uma 

importância nevrálgica nas práticas letivas de professores e educadores, o que aqui se propõe 

é o esboço de uma estrutura de pensamento que nos permite identificar e caraterizar diferentes 

tipos de intervenção pedagógica com recurso às TIC que possam vir a ter utilidade no 

momento do desenho da formação. 

ENQUADRAMENTO 

Em Portugal, como tornam evidente os estudos sobre a formação contínua, a aprendizagem 

das ferramentas foi a dimensão largamente privilegiada nas ações desenvolvidas no âmbito do 

PRODEP (Brito, Duarte & Baía, 2004; Santos, 2001). Embora se possa conjeturar sobre as 

razões que justificam uma tão baixa incidência de ações de formação em que o formador se 

dispõe a equacionar com os professores o uso pedagógico das tecnologias disponíveis (cerca 

de 10%, apenas), estamos em crer que isso pode resultar da convergência de dois factos de 

fácil verificação. 

Referimo-nos, por um lado, à ausência de programas estruturados visando a preparação 

específica dos formadores responsáveis pela concretização da formação (Felizardo, 2012; 

Felizardo & Costa, 2012), ficando em suas mãos a iniciativa pela descoberta e exploração das 

ferramentas que em cada momento vão surgindo. Reportamo-nos, por outro lado, ao principal 

móbil que nos parece estar por detrás dessa exploração e que, na maioria dos casos que 

conhecemos, resulta do interesse e curiosidade despoletados pelo desenvolvimento 

tecnológico na área da informática, traduzindo-se sobretudo pelo atento acompanhamento das 

novidades que vão surgindo e no que, em cada momento, com elas é possível realizar. 

Embora pudéssemos pensar que, pela sua preparação e preocupação pedagógicas, o fascínio 

provocado pelo potencial tecnológico, nestes primeiros aderentes (early adopters), lhes desse 

uma vantagem estratégica efetiva para procederem à transferência desse potencial para o 

campo do ensino e da aprendizagem, não é isso que geralmente se verifica. Não é, de facto, o 

que na maior parte das vezes acontece, embora aos formadores se continue a deixar a 

responsabilidade individual sobre as orientações específicas a fornecer aos professores nesta 

área, com as vantagens e desvantagens que tal flexibilidade e liberdade podem significar. 

Um primeiro fator tem precisamente a ver com o facto daquela exploração ser em si mesmo 

uma exploração inconsistente e errática, cedendo sobretudo à pressão originada pela indústria 

tecnológica e pelo ritmo acelerado a que são lançadas novas ferramentas no mercado, não 

permitindo sequer o tempo adequado para a experimentação e avaliação das experiências 

pedagógicas entretanto eventualmente desencadeadas. 
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Este aspeto está intrinsecamente ligado a um segundo fator que decorre da ausência de 

estruturas de enquadramento que permitissem aos formadores ir além do ensino das 

ferramentas aos colegas que, por motivações diversas, procuram fazer a sua iniciação 

informática. Se, por um lado, fazia sentido começar essa iniciação com a aprendizagem das 

ferramentas, dado o estado de desconhecimento técnico quase absoluto da maior parte de 

professores e educadores, naturalmente que o facto de não haver um enquadramento 

adequado, não só conduz frequentemente a situações de repetição das temáticas abordadas e 

à sua desadequação à progressão que os professores vão fazendo, como não permite 

abranger de forma articulada e sistemática todos os potenciais interessados em cada contexto 

particular. 

Um terceiro fator, decorrente destes e em nosso entender de capital importância, deriva do 

facto de nunca ter havido, portanto, espaço para a discussão sistemática das questões 

pedagógicas e didáticas que a introdução das novas tecnologias implica, quer para as práticas 

docentes, quer ao nível das estruturas de gestão e funcionamento da escola. Salvo algumas 

exceções, como as que constituíram o trabalho de reflexão desenvolvido no seio do projeto 

MINERVA (Ponte, 1994), ou em outras iniciativas de âmbito mais limitado, geográfica e 

temporalmente (Ramos et al, 2002; Dias et al, 2002), poderemos dizer que ao longo dos 

últimos vinte e cinco anos de trabalho de integração das tecnologias na escola no nosso país, o 

padrão observado se carateriza por um forte predomínio das práticas sem qualquer reflexão 

teórica prévia, evidenciando-se ainda a ausência de uma reflexão sistemática sobre essas 

mesmas práticas que pudesse vir a sustentar e consolidar o que de mais rico e significativo ia 

sendo experimentado em situações reais de ensino e de aprendizagem. 

Se a isso juntarmos a falta de clareza em termos de orientações sobre como utilizar as TIC na 

escola, da responsabilidade nomeadamente das instâncias decisoras, de quem se poderia 

esperar uma ação estrategicamente estruturante, encontramos um quarto fator responsável 

pela superficialidade e inconsistência das propostas de utilização pedagógica das TIC, mais 

que não seja, devido à ausência de avaliação, consolidação e disseminação dos resultados 

positivos das iniciativas levadas a cabo ao longo dos anos. 

Referimo-nos não apenas aos serviços com responsabilidade na definição do currículo, a nível 

central, mas também, e sobretudo, às instituições responsáveis pela formação inicial de 

professores e educadores que, como sabemos através dos estudos publicados em 1996 e 

2004, também nunca assumiram claramente a questão da introdução das TIC na escola como 

uma dimensão estratégica fulcral para o desenvolvimento dos professores (Ponte & Serrazina, 

1998; Matos, 2004), da própria escola e, portanto, do país. 

Embora não se possa ignorar o papel facilitador assumido por diferentes departamentos e 

serviços do ministério da educação, através de diversos incentivos à aquisição e incremento da 

utilização de computadores, muitas das vezes tendo como base a apresentação de projetos 

devidamente fundamentados, por professores e pelas escolas (Costa & Jorge, 2011; 
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GEPE/ME, 2007; DAPP/ME, 2004), parece-nos ter sido demasiado largo o período de tempo 

sem que à comunidade educativa fosse oferecida uma visão clara, consistente e bem 

fundamentada, sobre o lugar e o papel das tecnologias no ensino (Cruz, 2010).  

Como anteriormente em diferentes lugares defendemos (Costa, 2003; 2004; 2008), seria de 

esperar maior determinação em proporcionar condições para o indispensável debate sobre as 

espectativas e os desafios, em termos de inovação e de mudança, que o potencial das  

tecnologias digitais e em rede colocam à escola, porque é precisamente a escola, em 

articulação com as instituições de formação de professores e os centros de investigação, o 

lugar ideal para fazer convergir o conhecimento teórico e prático necessários para que, de 

forma estruturada e sustentada, a inovação e a mudança possam acontecer. 

De facto, não conseguimos perspetivar lugar mais apropriado para essa reflexão, 

nomeadamente se pensarmos numa análise sistemática do problema, e na respetiva 

fundamentação teórica, como bases de sustentação para as alterações que a utilização das 

TIC faz supor e implica quando ambiciona mais do que a automatização de velhas práticas 

(Weston & Bain, 2010). 

Se quisermos ver as tecnologias como impulsionadoras de mudança da escola (ETS, 2007; 

Castells, 2007, 2002; Moura & Carvalho, 2006; DAPP/ME, 2004), o que na verdade acaba por 

estar em jogo é a necessidade de alterações, tanto em termos conceptuais, sobre a 

aprendizagem e sobre um currículo desenvolvido para a era do lápis e do papel (Valente, 2011: 

30), como sobre os espaços e tempos de professores e alunos (Fisher et al, 1996), enfim, 

sobre o que interessa aprender na escola hoje e como fazê-lo, ou seja, sobre o próprio papel 

da escola na sociedade. 

TIPOS DE USO DAS TIC PARA FINS CURRICULARES 

Como se pode concluir de muitos estudos nesta área, a questão da utilização das tecnologias 

na escola é essencialmente uma questão de natureza pedagógica. Num desses estudos 

(Abrami et al, 2006), visando medir o impacto da tecnologia na aprendizagem à escala global, 

nos últimos quarenta anos, com base numa meta-análise de segunda ordem, ou seja, tomando 

como referência um vasto conjunto de meta-análises realizadas em diferentes partes do 

mundo, conclui-se que a melhoria nos resultados de aprendizagem, quando existe, não parece 

dever-se ao tipo de tecnologia utilizada, mas principalmente às variáveis de natureza 

pedagógica e ao modo como são considerados cada um dos aspetos inerentes à organização 

e condução do processo de ensino e de aprendizagem. A vertente metodológica, portanto. 

Embora possam relativizar-se os resultados deste tipo de estudos sobre os efeitos da utilização 

das TIC na aprendizagem, porque assentes exclusivamente na criação, mais ou menos 

forçada, de dispositivos experimentais visando a sua comparação com classes “livres” de 

tecnologia, é interessante verificar a abertura que deles se pode retirar relativamente à 
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diversidade de dimensões e fatores que estão em jogo nas diversificadas situações 

pedagógicas com recurso às tecnologias estudadas. 

Mas é também o que pode concluir-se dos resultados do projeto ACOT (Apple Classrooms of 

Tomorrow), um dos principais estudos jamais desenvolvidos sobre o modo como os 

professores aprendem a utilizar as tecnologias (Sandholtz, Ringstaff & Dwyer, 1997). Tratando-

se de um estudo de natureza longitudinal, diferente dos estudos experimentais atrás referidos, 

e permitindo o tempo suficiente para múltiplas e diversificadas explorações do computador em 

sala de aula, foi possível observar que as mudanças nas práticas docentes se devem 

sobretudo às alterações de caráter metodológico que os professores vão tendo oportunidade 

de ensaiar e testar à medida que vão introduzindo as tecnologias nas suas classes (Hayes, 

2007). Ou seja, que é através do próprio processo de experimentação de novas estratégias de 

trabalho com os alunos, e da reflexão sobre o que resulta e o que não resulta, e sobre quais os 

ajustamentos necessários no modo como habitualmente trabalham, que a transformação 

efetiva vai acontecendo. 

Embora outras variáveis tenham sido identificadas e possam também estar presentes sempre 

que se trata de considerar a utilização das TIC por professores ou educadores, como sejam a 

experiência de uso pessoal e a formação recebida (Wozney, Venkatesh, & Abrami, 2006), a 

motivação e confiança no uso do computador (Peralta & Costa, 2007, Chen & Chang, 2006), a 

perceção sobre os benefícios do computador (Sang et al., 2010), os receios e a ansiedade por 

terem de mudar as suas práticas (Kay, 2008, Mueller et al., 2008, Wood et al., 2008), parece-

nos haver duas dimensões nucleares a considerar na análise numa perspetiva de natureza 

curricular: por um lado, a conceção e postura pedagógica do professor e, por outro lado, o 

modo como ele entende e usa a tecnologia para os objetivos de aprendizagem. 

Partindo do princípio que estas duas dimensões têm uma importância nevrálgica, em termos 

metodológicos, nas práticas letivas dos professores, o que a seguir se propõe é o esboço de 

um esquema de pensamento que nos permita identificar diferentes tipos de trabalho 

pedagógico com tecnologias, de forma a facilitar o tipo de orientação a desenvolver 

posteriormente nos contextos de formação de professores e educadores. 

Como pode observar-se na Figura 1 (Referencial ortogonal para análise dos tipos de usos das 

TIC para fins educativos com base nas conceções pedagógicas do professor  

e na função atribuída às tecnologias ), tomando como base as variações que podem existir 1) 

nas conceções pedagógicas dos professores e no modo como habitualmente organizam o 

processo de ensino e de aprendizagem, conjugadas com 2) o que sabem e pensam sobre as 

tecnologias e como as utilizam com os alunos, estamos em condições de identificar e 

caraterizar quatro diferentes tipos de intervenção pedagógica quando se trata de usar as TIC 

para fins de natureza curricular. 
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Figura 1. Referencial ortogonal para análise dos tipos de usos das TIC  
para fins educativos com base nas conceções pedagógicas do professor  

e na função atribuída às tecnologias 

 

Cada um dos quatro tipos encontrados corresponde precisamente a cada um dos quatro 

quadrantes definidos pelo cruzamento de dois eixos ortogonais, um, representando o 

continuum referente ao “modelo de ensino do professor”, construtivista num extremo a 

tradicional no outro extremo, e outro, representando o continuum referente ao “tipo de uso da 

tecnologia”, da tecnologia para transmitir informação (aprender da tecnologia), à tecnologia 

como ferramenta que ajuda e suporta o pensamento do aluno (aprender com tecnologia). 

No quadrante I, temos um professor que sumariamente poderemos descrever como sendo um 

professor que conhece e usa ferramentas que ajudam a pensar, na linha do que Jonassen 

apelida de “ferramentas cognitivas” (2007), mas também um professor que reflete 

sistematicamente sobre o que faz e como faz e, com base nessa reflexão, vai introduzindo 

alterações sempre que necessário, melhorando dessa maneira a sua prática. Um professor que 

centra a atividade nos alunos, atribuindo-lhes um papel determinante na aprendizagem.  

No quadrante II, estamos na presença de um professor que também centra a atividade nos 

alunos e reflete com regularidade sobre o que faz, embora não esteja ainda na posse de 

conhecimento de ferramentas específicas, ou do modo de as utilizar adequadamente para 

promover, desenvolver e aprofundar nos alunos a capacidade de pensar, de criar, de resolver 

problemas, de expressar-se, de comunicar, de interagir e colaborar com os outros. 

No quadrante III, o professor entende e usa a tecnologia essencialmente numa lógica de apoio 

ao trabalho de transmissão do conhecimento aos alunos, assumindo o computador sobretudo o 
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papel de substituto e mediador, seja na transmissão do saber, seja como forma de 

consolidação das aprendizagens, através de exercícios, jogos educativos ou outro qualquer 

tipo de estratégia, essencialmente reativa, em resposta a estímulos apresentados. 

Por último, no quadrante IV, temos um professor que sabe que existem ferramentas que 

podem ser utilizadas como suporte e extensão do processo de pensamento, mas acaba por 

usá-las de forma desadequada, ou seja, sem consistência com a base teórica subjacente a 

esse objetivo, para além de não o fazer também em consonância com o seu próprio modo de 

ensinar, de matriz tradicional. 

Avançando na análise da proposta aqui apresentada, e colocando em confronto os quadrantes 

I e III, é possível descortinar dois tipos de uso das tecnologias de sinal oposto. Um uso “rico”, 

no caso do quadrante I, por oposição a um uso “pobre”, no caso do quadrante III, muito embora 

nos pareça que não possamos falar, em ambos os casos,  de inconsistência entre o tipo de uso 

da tecnologia e os princípios teóricos subjacentes ao modelo de trabalho seguido pelo 

professor.  

No primeiro caso, porque o professor valoriza o trabalho dos alunos com tecnologia, 

permitindo-lhe uma aprendizagem “rica”, porquanto baseada na utilização mais poderosa com 

que podem equacionar-se o seu uso na escola. Na linha, aliás, do que alguns autores chamam 

de “aprender com tecnologia” (Papert, 2007; Jonassen, 2007). Como se depreende, é uma 

perspetiva muito mais ambiciosa, mas também muito mais exigente tanto para os alunos como 

para o professor.  

No caso dos professores, sobretudo pelo que representa terem de sair da sua zona de conforto 

e pela antecipação do esforço que será necessário despender para operarem as mudanças 

que essa perspetiva implica ao nível dos modos como habitualmente se trabalha quando se 

está no quadrante oposto, ou seja, no quadrante III.  

Do ponto de vista da aprendizagem e do desenvolvimento do aluno, é a perspetiva que se situa 

mais próximo do que se reconhece serem as competências digitais transversais inerentes à 

cidadania numa sociedade de cunho fortemente baseado na informação e no conhecimento. 

Trata-se, no fundo, de pensar num aluno com capacidade de analisar, avaliar e decidir sobre 

os problemas com que se defronta, um aluno que utiliza as tecnologias digitais para aceder à 

informação de que necessita, sendo capaz de a selecionar em função de critérios previamente 

estabelecidos, um aluno capaz de refletir sobre o que está a aprender e como está a aprender, 

de forma a desenvolver estratégias de aprendizagem autónoma e de autorregulação, um aluno 

que é capaz de usar as tecnologia para comunicar, interagir e colaborar com os outros, um 

aluno que consegue expressar-se a si próprio, imaginar e criar com recurso às diferentes 

formas de representação e respetivas combinações que as ferramentas digitais hoje permitem, 

enfim, um aluno para quem a tecnologia, que já usa de forma corrente e tão competente, passa 

a fazer sentido também no seio das atividades e objetivos escolares. 
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Em termos de inovação, mudança e transformação das práticas docentes, é também no topo 

da diagonal que liga estes dois quadrantes que se situa o ponto máximo do que podemos 

chamar de “potencial transformador” das TIC. Ou seja, que é mais provável um professor se 

predispor à mudança, reconhecer que é necessário fazê-lo, aceitar despender o esforço que 

isso implica, construir uma visão do ponto de chegada, quando se trata de um professor ou 

educador assumidamente construtivista.  

DO DEFICIT TECNOLÓGICO AO DEFICIT METODOLÓGICO    

Como resultado desta linha de pensamento, e como se pretende representar na Figura 2 

(Tipos de utilização das TIC para fins curriculares, tipos de deficit e potencial transformador), é 

possível também concluir sobre dois tipos de deficit que convém distinguir (ISTE, 1998), dadas 

as suas implicações diretas para quem concebe e desenha a formação: por um lado, o que 

habitualmente é reconhecido como “deficit tecnológico”, que aqui definimos como as lacunas 

verificadas ao nível do conhecimento das tecnologias existentes e do seu domínio operacional; 

por outro lado, o que designamos por “deficit metodológico”, que definimos como as lacunas 

observadas ao nível do conhecimento pedagógico sobre essas tecnologias, isto é, para que 

servem e como utilizá-las para melhorar e tornar mais efetiva a aprendizagem dos alunos. Este 

último, com implicações de maior importância ao nível da conceção e concretização do 

currículo, remete também, por essa razão, para uma intervenção de maior exigência ao nível 

do desenvolvimento profissional, quer de professores, quer dos responsáveis pela sua 

formação. 

Apesar das diferenças que possamos antecipar entre os diferentes tipos de uso da tecnologia 

decorrentes de cada um dos quatro quadrantes, não nos parece haver qualquer tipo de deficit 

no caso dos quadrantes I e III, pelo simples facto de podermos aceitar que existe consistência 

entre o tipo de uso que é feito das TIC e o tipo de dinâmica subjacente a cada um dos modelos 

em causa, o modelo construtivista, no quadrante I e o modelo tradicional, no quadrante III. 

Considerando o professor do quadrante IV um professor tradicional, que conhece e utiliza 

tecnologia, mas que quando o faz acaba por utilizá-la de forma desadequada relativamente ao 

que seria de esperar no modelo de trabalho em que se situa (inconsistência teórico-

metodológica), parece-nos configurar-se uma situação em que prevalece o que definimos como 

deficit metodológico. Trata-se de um professor para quem a ajuda na tomada de consciência 

sobre a inconsistência entre o tipo de ensino que privilegia e o uso que faz das ferramentas 

pode ser decisiva, seja na procura de tecnologias mais adequadas, seja para iniciar o caminho 

da experimentação e transformação, deliberada, das suas práticas atuais, aproveitando o 

conhecimento que já possui de ferramentas que não se limitam a ser um substituto do trabalho 

de transmissão do saber. 
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Figura 2. Tipos de utilização das TIC para fins curriculares, tipos de deficit  
e potencial transformador 

 

Pensar a tecnologia numa lógica transformadora das práticas atuais, significa em primeiro lugar 

a decisão profissional, individual, de querer mudar em direção a um modelo em que seja 

assumida a centralidade do aluno e do que o aluno é chamado a fazer, e não do que é feito 

para ele. Para além de ser um processo que exige bastante tempo, implica uma conceção de 

utilização da tecnologia em que não se visa apenas a substituição dos meios tradicionalmente 

usados para ensinar e aprender. Implica, pelo contrário, uma perspetiva em que se ambiciona 

a descoberta de novas e diferentes formas de fazer as coisas, preparando os jovens para, eles 

próprios, poderem vir a contribuir para a inovação na resolução dos problemas com que se irão 

confrontar no futuro. 

No quadrante II, a inconsistência entre o tipo de ferramentas utilizadas e o modelo de trabalho 

do professor, de natureza construtivista, parece-nos assumir uma configuração diferente da 

anterior em termos de deficit metodológico, uma vez que não se trata tanto de um uso 

desadequado, mas principalmente devido ao desconhecimento de ferramentas que possam 

expandir e reforçar o trabalho que o professor já desenvolve com os alunos, promovendo 

atividades relevantes e significativas para esses mesmos alunos, dando-lhes, portanto, a 

referida centralidade no processo de aprendizagem. Estaríamos, assim, em presença de um 

deficit metodológico em estreita ligação com um deficit tecnológico que, como anteriormente 

definimos, se manifesta precisamente pelas lacunas ao nível do conhecimento de tecnologias e 

seu domínio operacional efetivo. Na prática, a intervenção junto dos professores situados no 

quadrante II teria de passar primeiro pela aprendizagem de ferramentas que possam ser 

incluídas na categoria de “ferramentas cognitivas”, para depois, e só depois, se trabalhar ao 
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nível metodológico, isto, é sobre o modo como essas tecnologias podem articular-se e integrar-

se na atividade dos próprios alunos: quando é pertinente e útil utilizá-las, para que fins em 

concreto, em que contexto, por exemplo, em termos de espaço e de tempo, com que formas de 

organização social do trabalho, com que papel a desempenhar pelo professor, etc.. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS EM ORDEM AO DESENHO DA FORMAÇÃO 

Quando o objetivo da intervenção é a preparação dos docentes para a utilização das 

tecnologias de informação e comunicação nas suas práticas, deparamo-nos na maior parte das 

vezes com situações em que professores e educadores são vistos de forma indiferenciada, 

independentemente da área disciplinar que lecionam, da sua experiência profissional e das 

suas concepções sobre o ensino e a aprendizagem, ou mesmo do seu conhecimento prévio e 

experiência concreta de utilização da tecnologia para fins curriculares. 

Estas e outras variáveis condicionam o trabalho dos formadores, acabando por ser-lhes muito 

difícil ajustar estratégias e atividades às necessidades individuais dos docentes em formação, 

quer do ponto de vista de conhecimentos e competências técnicas no domínio operacional e 

funcional das ferramentas, quer em termos das especificidades próprias decorrentes do 

conteúdo disciplinar que lecionam, mas principalmente no que respeita ao modo ou modos 

como podem ser integradas no processo de ensino e de aprendizagem. 

Se a primeira destas variáveis não tem levantado tantos problemas à concretização da 

formação, uma vez que não é nas questões técnicas relacionadas com a aprendizagem das 

ferramentas que as dificuldades se situam, já o mesmo não acontece quando se trata de 

trabalhar com professores e educadores para a exploração pedagógica dessas ferramentas, ou 

seja, para a utilização com fins de natureza curricular. 

A proposta aqui apresentada pretende constituir um instrumento para que os responsáveis pela 

formação, e os formadores em particular, possam preparar a sua ação de uma forma mais 

adequada e eficaz, com base no trabalho prévio de análise de necessidades do público com 

que, em cada situação, irão desenvolver o seu trabalho de formação. Ou seja, tendo como 

base a análise articulada das duas dimensões aqui propostas: por um lado, as conceções e 

práticas pedagógicas atuais dos professores e educadores envolvidos, e, por outro, as suas 

conceções e práticas atuais de utilização de tecnologia no processo de ensino e de 

aprendizagem.  

Com base nesse trabalho de análise, é nossa convicção que cada formador estará mais bem 

posicionado para ajustar as suas próprias estratégias de formação, e de orientação, em função 

dos quatro diferentes tipos ou perfis a que chegámos, adequando-as ao que poderão 

representar esses perfis em cada formando ou grupo de formandos, nomeadamente em termos 

da distinção entre os dois tipos de deficit identificados: o deficit tecnológico, que exigirá 

sobretudo a aprendizagem de ferramentas, e o deficit metodológico que, como vimos, envolve 
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não apenas a aprendizagem sobre como incorporar essas ferramentas no trabalho escolar, 

mas pressupõe também uma mudança de atitude pessoal que exige tempo e esforço por parte 

de professores e educadores, nomeadamente se o objetivo for o de explorar práticas 

pedagógicas que efetivamente beneficiam do enorme potencial pedagógico das TIC, dispondo-

se e investindo na experimentação e criação de novos e mais estimulantes ambientes de 

ensino e de aprendizagem. E a partir desse trabalho pessoal de exploração, experimentação e 

reflexão sobre o que resulta e o que não resulta, ir tomado as decisões profissionais que se 

impõem em direção à inovação, mudança e transformação de processos.  

Ainda que resultado de trabalho empírico e de reflexão ao longo de alguns anos, a estrutura de 

pensamento aqui apresentada para leitura e compreensão das necessidades dos professores 

na área das TIC e, bem assim, para apoio à decisão sobre a seleção de estratégias a utilizar 

na sua preparação pelos formadores, não é senão uma proposta que deixamos a todos 

quantos a queiram e possam sujeitar à prova em contexto real de formação. 
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Resumo:  

O trabalho aqui apresentado resulta da reflexão que temos vindo a fazer ao longo dos últimos 
anos em torno das práticas de utilização curricular das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) por professores e educadores nos diferentes níveis de ensino e da reflexão 
sobre as estratégias mais adequadas para o desenvolvimento da sua formação profissional em 
particular nesse domínio. 

Tomando como referência a diversidade de áreas curriculares em que as tecnologias podem 
ser utilizadas, as fases e etapas da carreira em que, num determinado momento, os 
professores se encontram,  e também a diversidade de perspectivas que  assumem sobre o 
que significa ensinar e aprender, e como incorporam as TIC neste processo, sempre nos 
pareceu estranho que essas múltiplas diversidades não fossem explicitadas e contempladas na 
hora de conceber a formação.  

O que na prática acontece, na maior parte das vezes, é uma “oferta” de formação 
indiferenciada, sem tomar em atenção, portanto, as características e os padrões de trabalho 
com as TIC que os professores, que se propõem frequentar essa formação, possuem. 

Partindo do princípio de que assumir essas diferenças pode ser de capital importância para o 
impacto nas práticas letivas dos professores, o que aqui se propõe é uma estrutura de 
pensamento que nos permite identificar e tipificar quatro diferentes padrões de trabalho quando 
se trata de usar as TIC com objetivos de natureza curricular. 

Cada padrão encontrado corresponde a cada um dos quatro quadrantes definidos pelo 
cruzamento de dois eixos ortogonais, um, representado pelo continuum referente ao “modelo 
de ensino do professor” (construtivista-tradicional), e outro, representado pelo continuum 
referente ao “tipo de uso da tecnologia” (tecnologia do professor – tecnologia do aluno). 

Como resultado desta linha de pensamento, é possível concluir que não só são nítidas as 
diferenças entre os quatro padrões de trabalho com tecnologias, como são de natureza diversa 
os dois tipos de deficit encontrados, isto é, o que habitualmente é conhecido como deficit 
tecnológico e o que designámos de deficit metodológico. Este último com implicações de maior 
importância do ponto de vista curricular, uma vez que nos remete para uma intervenção de 
maior exigência em termos de desenvolvimento profissional, quer de professores, quer dos 
responsáveis pela sua formação. 

Palavras-chave: Padrões de uso das TIC, Modelos de ensino, Deficit tecnológico, Deficit 

metodológico 
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DÉVELOPMENT CURRICULAR ET TIC: DU DÉFICIT 

TECHNOLOGIQUE AU DÉFICIT METHODOLOGIQUE 

 

Résumé:   

Le travail présenté ci-dessous est le résultat de la réflexion menée ces dernières années en ce 
qui concerne l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le 
curriculum des professeurs et éducateurs des différents niveaux d’enseignement. 

Considérant la diversité des cadres et des programmes d'études dans lesquelles les 
technologies sont utilisées, d’un côté, et les phases et les niveaux de la carrière auxquels les 
enseignants se trouvent, à un moment donné, de l’autre, ainsi que la diversité de perspectives 
que les technologies assument sur la signification de « enseigner » et « apprendre », il nous a 
toujours paru étrange que ces diversités multiples ne soient pas explicitement prises en compte 
au moment même de concevoir et planifier la formation. 

La plupart du temps, il existe une offre de formation indifférenciée qui ne prend pas en compte 
les caractéristiques des matières enseignées par les utilisateurs des TIC souhaitant se former. 
Considérant que ces différences sont d'une importance cruciale pour l'impact de la pratique 
pédagogique des enseignants, ce qui est proposé ici est une structure de la pensée qui nous 
permette d'identifier et de classer quatre différentes formes de travail quand il s'agit d'utiliser les 
TIC dans le curriculum. 

Chaque forme correspond à chacun des quatre quadrants définis par l’intersection de deux 
axes orthogonaux, l'un représenté par le continuum du «modèle d’enseignement de 
l'enseignant» (constructiviste - traditionnel), et un autre, représenté par le continuum du "type 
d'utilisation de la technologie» (technologie du professeur - technologie de l’étudiant). 

Les résultats de cette réflexion mènent à penser qu’il est possible de conclure qu'il existe des 
différences nettes entre les quatre styles de travail avec les technologies et que les genres de 
déficit trouvés sont de nature diverse: celui qui est normalement connu comme le déficit 
technologique et celui que nous avons désigné comme déficit méthodologique. Ce dernier a 
des implications plus sérieuses, dès lors qu’il nous conduit à une intervention plus exigeante 
par exemple en ce qui concerne à leur formation professionnelle.  

Mots-clés:  

Styles d’utilisation des TIC, Modèles d’enseignant, Déficit technologique, Déficit 

méthodologique. 

 


