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Resumo 

 

 

I 

Resumo 
 

Vivemos numa época marcada por uma evolução científica e tecnológica que se 

processa a um ritmo alucinante, alterando quase tudo em intervalos temporais cada vez 

menores, modificando as nossas referências e testando em simultâneo as nossas 

competências de adaptação e adequação a novos contextos e a novas realidades com 

especial incidência na educação. 

À escola compete, segundo o Decreto-Lei nº 30/2001, a “valorização de diversidade 

de metodologias e estratégias de ensino e actividades de aprendizagem, em particular com 

recurso às tecnologias de informação e comunicação, visando favorecer o desenvolvimento 

de competências numa perspectiva de formação ao longo da vida”. Face a este 

entendimento da função da escola e atentando na integração das novas tecnologias em 

actos elementares do nosso quotidiano definimos, como objecto desta dissertação, 

aprofundar o nosso conhecimento sobre múltiplos enfoques de conceitos associados à 

comunicação, técnica e tecnologia e à sua presença e evolução na sociedade actual, com 

especial destaque para a adequação e uso no sistema educativo.  

Estruturámos este estudo em duas partes, sendo a primeira exclusivamente dedicada 

ao enquadramento teórico, apresentando-se organizada em quatro capítulos: um primeiro 

inteiramente destinado à Comunicação, integrando uma breve resenha da evolução sua 

histórica, para mais fácil entendimento do seu percurso desde a génese à actualidade; um 

segundo capítulo centrado na conceptualização da Tecnologia Educativa, visando 

identificar os momentos capitais no curso da sua evolução; um terceiro capítulo reflectindo 

sobre à importância da Imagem enquanto meio de comunicação e recurso educativo, 

passando pela comunicação através da imagem desde a sua origem ao séc. XXI. Por fim, 

no último capítulo abordamos o vídeo didáctico, enquanto recurso tecnológico, 

identificando as suas características, finalidades educativas, vantagens e desvantagens 

A segunda parte tem como referencial os aspectos práticos de estudo e integra 

breves súmulas das opções metodológicas que permitiram a análise fundamental à 

realização deste trabalho de investigação e, nos possibilitaram compreender até que ponto 

a desejada dialéctica e inter-relação escola/meios e recursos está concretizada no sistema 

educativo a qual pertence a amostra. 
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Abstract 

 
We live in a time marked by scientific and technological evolution that processes in 

a hallucinating rhythm changing almost everything in an even smaller time gap, modifying 

our references and testing, in simultaneous our skills of adaptation and adjustment to new 

contexts and new realities, with special incidence on education. 

 It is in school competence, according to the Decree nº 30/2001, the “valorisation of 

diverse methodologies and strategies in teaching and activities in the learning process, in 

particular the resource to information and communication technologies, aspiring to favour 

the development of skills, viewing formation throughout life”. 

In face of the understanding of the function of schools and paying attention to the 

integration of new technologies in basic actions of our daily routines, it was defined as 

subject of this essay the intent to deepen our knowledge about multiple focuses of 

concepts, associated to communication, technique and technologies, and to its presence and 

evolution in actual society, with special prominence to its adjustment and use in the 

educational system. 

 This essay was structured in two parts, being the first exclusively dedicated to the 

theoretical framework, presenting itself  organized in four chapters: a first entirely 

consigned to communication, including a brief description of its historical evolution, in 

order to facilitate the understanding of its path from its geneses to nowadays; a second 

chapter centred on conceptualizing Educational Technology, attempting to identify vital 

moments along the course of its evolution; a third chapter considering the importance of 

Image, as a mean of communication and as a educational resource, looking at 

communication through image since its origin up to the XXI century. Finally, in the last 

chapter we approach didactic videos, as a technological resource identifying its 

characteristic, educational aims, advantages and disadvantages. 

The second part has as reference practical aspects of the study and it includes brief 

summaries of the methodological options, which allowed the fundamental analyses for the 

execution of this essay, and also enabling us to understand up to what point the desired 

dialectics and inter-relationships between school/resources is materialized in the 

educational system, to which belongs the study sample.   

 

 
 



Resumo 

 

 

III 

Resumen 

 

Vivimos en una época marcada por una evolución científica y tecnológica que se 

procesa a un ritmo alucinante, alterando casi todo en intervalos temporales cada vez 

menores, modificando nuestras referencias y probando simultáneamente nuestras 

competencias de adaptación y adecuación a nuevos contextos y a nuevas realidades con 

especial incidencia en la educación. 

A la escuela de compete, según el Decreto-Ley nº 30/2001, la “valorización de 

diversidad de metodologías y estrategias de enseñanza y actividades de aprendizaje, en 

particular referidas a las tecnologías de la información y comunicación, buscando 

favorecer el desarrollo de competencias bajo una perspectiva de formación a lo largo de la 

vida”. Tomando este entendimiento de la función escolar y enfocados en la integración de 

las nuevas tecnologías en actos elementales de lo cotidiano definimos, como objetivo de 

esta disertación, profundizar nuestro conocimiento sobre múltiples enfoques de conceptos 

asociados a la comunicación, la técnica y la tecnología así como su presencia y evolución 

en la sociedad actual, destacando su adecuación y uso en el sistema educativo. 

Estructuramos este estudio en dos partes, la primera esta dedicada exclusivamente 

al encuadramiento teórico, presentándose organizada en cuatro capítulos: el primero 

destinado íntegramente a la Comunicación, incluyendo una pequeña reseña de su evolución 

histórica, para un mejor entendimiento de su recorrido desde su génesis a la actualidad; el 

segundo capítulo esta centrado en la conceptualización de la Tecnología Educativa, con el 

propósito de identificar los momentos capitales en el curso de su evolución; el tercer 

capítulo centrado en la importancia de la Imagen como medio de comunicación y recurso 

educativo, pasando por la comunicación a través de la imagen desde su origen hasta el 

siglo XXI. Para terminar, en el último capítulo abordamos el video didáctico, como recurso 

tecnológico, identificando sus características, finalidades educativas, ventajas y 

desventajas. 

La segunda parte tiene como referencia los aspectos prácticos del estudio e integra 

breves sumas de las opciones metodológicas que permitieron el análisis fundamental para 

la realización de este trabajo de investigación y, posibilita comprender hasta que punto la 

deseada dialéctica e interrelación escuela/medios y recursos esta concretizada en el sistema  
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Introdução  

 
A vida do homem decorre numa sociedade na qual a evolução é uma constante. As 

mudanças que ela implica reflectem-se nas vivências de cada um e nos múltiplos 

elementos que a constituem. Em qualquer ecossistema1 simples, a alteração de um dos 

agentes constituintes pode modificar, de todo, o conjunto ou universo. 

Neste sentido, poderíamos defender como Neil Postman, que todas as criações 

tecnológicas têm quase sempre consequências sociais, culturais, educacionais ou mesmo 

comunicacionais. Postman (1994: 23) diz que “a mudança tecnológica não é nem aditiva 

nem subtractiva, é ecológica” pois, entende o termo “ecológica” no mesmo sentido em que 

a palavra é usada pelos ambientalistas, ou seja, pressupondo que uma mudança 

significativa gera uma mudança total. Assim, prevê uma “ecologia dos media” acreditando 

que “uma nova tecnologia não acrescenta nem subtrai nada, altera tudo” (Postman, 1994: 

24). 

Num contexto semelhante poder-se-ia entender o célebre aforismo de McLuhan 

(1967), “O meio é a mensagem” 2 na medida em que, a autêntica mensagem de um meio 

são as alterações que ele próprio provoca no contexto ao qual pertence e, sobre o qual age. 

Qualquer criação técnica, assumida como tal, provoca uma reorganização mais ou menos 

profunda no ecossistema que a acolhe.  

Embora sendo o responsável pelas transformações que resultam desta evolução, o 

Homem tem também que aprender a viver com as alterações que ocorrem no seu 

quotidiano. Esta aprendizagem ocorre com a mediação da escola, instituição que detém 

dupla obrigação: apreender as mudanças e geri-las na preparação das camadas emergentes 

para a sua vivência social.  

Os tempos actuais são tempos de profundas transformações tecnológicas. Nos 

últimos anos, muitos sistemas de ensino têm vindo a repensar os seus objectivos e modelos 

                                                 
1 Considerando um ecossistema (grego oykos, casa + σύστηµα) como um conjunto cuja alteração de 

um único elemento constituinte provoque modificações em todo o sistema, podendo ocorrer a perda do 
equilíbrio existente. 

 
2 Nos seus trabalhos, McLuhan estuda a relação que se estabelece entre o conteúdo e o canal que o 

transmite. O meio de transmissão através do qual recebemos a mensagem, ou seja o medium, exerce tanta, ou 
mais influência sobre nós que o próprio conteúdo. A forma pela qual recebemos a informação é transformada 
pelo medium que a transmite. Segundo McLuhan os media são extenções de nós próprios.  
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de funcionamento, procurando renovar-se e adaptar-se às novas exigências da sociedade 

actual. De entre os factores que têm tornado necessário um repensar da escola, contam-se 

os rápidos desenvolvimentos tecnológicos a que estamos a assistir na sociedade e que, por 

um imperativo desta, se têm repercutido, de alguma forma, na prática educativa.  

A integração de novos recursos tecnológicos no ensino resulta sempre num novo 

dilema para o Sistema Educativo, na medida em que, ou se aceita a nova tecnologia, com 

toda a sua capacidade inovadora, assumindo então a transformação de todo o sistema 

educativo, ou se subjuga esta inovação, distanciando dela as suas vantagens mantendo a 

continuidade da velha pedagogia. 

É importante que a educação sem desprezar as suas raízes, actue sobre o presente 

com os olhos voltados para futuro; que sem abdicar das ferramentas tradicionais, adopte 

também as mais actuais; que sem abandonar fórmulas aprovadas, tenha a audácia de 

ultrapassar essa barreira levando-nos a aproveitar e consequentemente, contribuir 

activamente para esta revolução tecnológica.  

A tecnologia é uma realidade cada vez mais presente no nosso quotidiano pelo que 

no nosso estudo, propomo-nos compreender de que forma os recursos tecnológicos e as 

novas tecnologias de informação e comunicação estão presentes nas escolas do 1º ciclo do 

Ensino Básico e, perceber o uso que lhes é dado por parte do corpo docente, analisando, 

ainda, de forma mais particular, a questão do vídeo didáctico. 

  Assim, a grande finalidade deste trabalho será em, última instância, perceber até 

que ponto estão a ser cumpridas, nas escolas do 1.º ciclo, as orientações que, a Lei 6/2001 

de 18 de Janeiro de 2001 preconiza, no que respeita ao uso das tecnologias. 

 

 “A utilização das tecnologias da informação e da comunicação, integra 
também o currículo em todos os ciclos, assumindo igualmente uma natureza 
transversal. Sem prejuízo desta perspectiva, as áreas de estudo acompanhado e de 
projecto serão espaços privilegiados para o desenvolvimento do trabalho com estas 
tecnologias (…)”. 

 
  O facto de sermos profissionais de educação e considerarmos importante a 

utilização de recursos diversificados na sala de aula leva-nos a considerar este ciclo como 

universo deste estudo.  

Assim sendo, pretendemos investigar se, a este nível, as escolas estão dotadas com 

os equipamentos desejáveis; se estes são uma realidade nas práticas pedagógicas e, se os 

professores detêm competências capazes de explorar as suas múltiplas potencialidades. 

Perante a incrível rapidez com que as novas tecnologias aparecem, questionamo-nos se os 
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professores têm formação suficiente a nível do uso pedagógico das tecnologias e que tipo 

de formação. 

É natural que existam dúvidas, que persista a incerteza, a recusa à inovação e que se 

coloquem muitas questões para as quais as respostas não são imediatas. Compreendemos o 

receio que os professores têm em aderir à novidade, o que é aceitável, pela insegurança de 

adoptarem ferramentas que não dominam pondo em risco o sucesso do seu trabalho. 

A presença de recursos tecnológicos nas escolas não garante que estes sejam 

aplicados de forma a proporcionar situações inovadoras de aprendizagem. Mas, para 

alcançar os objectivos desejados, ter-se-á que pensar no professor como agente activo e 

fundamental desse processo.  

Assim sendo, o nosso interesse reside em tentar conhecer as razões que levam ou 

não os professores a fazer uso de determinados meios e recursos tecnológicos em 

detrimento de outros, ou simplesmente em detrimento do uso exclusivo do quadro e do giz. 

Pretendemos ainda, (i) obter informação sobre os meios audiovisuais e as Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação disponíveis nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, do concelho de Felgueiras; (ii) identificar o uso, em geral, que os professores 

fazem dos mesmos e em que áreas as utilizam, as suas finalidades e a frequência de 

utilização; (iii) obter informação sobre a valorização que os professores fazem dessas 

Novas Tecnologias no ensino; (iv) conhecer a formação que os docentes possuem neste 

âmbito, bem como as necessidades formativas de que se apercebem; (v) aferir sobre uso do 

vídeo didáctico na sala de aula, do nível de ensino referido.  

Sentimo-nos face a esta problemática, tal como Albert Einstein3 pois, “ se 

soubéssemos o que iríamos fazer, não chamaríamos a isto investigação, pois não?”.  

O que temos ouvido e lido sobre esta temática justifica, por si só, uma atenta 

investigação que resulte, no aprofundamento das potencialidades que disponibilizam, no 

tipo de utilização de que são alvo e, numa cuidadosa reflexão sobre resultados obtidos face 

às expectativas iniciais. 

Este assunto reveste-se de extrema importância se pensarmos que a sociedade é 

actualmente a sociedade da informação e que, cada vez mais o professor tem que optar, de 

entre uma pluralidade de recursos que tem ao seu dispor ou os que mais se adequam aos 

                                                 
3 Albert Einstein (Ulm, 14 de Março de 1879 — Princeton, 18 de Abril de 1955), foi o físico que 

propôs a teoria da relatividade. Ganhou o Prémio Nobel da Física de 1921 pela correcta explicação do Efeito 
fotoeléctrico; no entanto, o prémio só foi anunciado em 1922. O seu trabalho teórico possibilitou o 
desenvolvimento da energia atómica, apesar de ter sido contra seu desenvolvimento como arma de destruição 
em massa.  
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objectivos que se propõe atingir. É inadiável que o professor pare para pensar e, reflicta 

sobre os actos educativos pelos quais responde, avalie os recursos de que esta nova 

sociedade dispõe e disponibiliza à escola, integrando-os, de forma criteriosa, na sua prática 

pedagógica.  

 De modo a facilitar compreensão da estruturação desta dissertação organizámo-la 

em duas partes: 

 Uma referente à pesquisa teórica efectuada e outra, relativa ao estudo de campo 

realizado nas escolas do 1.º ciclo do concelho de Felgueiras, sendo que a primeira parte se 

subdivide em quatro capítulos e, uma segunda apresenta a parte metodológica e a análise 

dos dados. 

Num primeiro capítulo, inteiramente destinado à Comunicação, integra-se uma 

breve resenha da evolução histórica da comunicação, para um melhor entendimento da sua 

evolução, desde os tempos mais remotos até à actualidade. Sendo que, o desenvolvimento 

do conceito de comunicação acaba por influenciar decisivamente os processos didácticos 

desenvolvidos em ambientes educativos, aludimos também à Comunicação Educativa. 

No segundo capítulo, intitulado de “Tecnologia Educativa” referimo-nos aos 

conceitos de “técnica”, “tecnologia” e “novas tecnologias”, apontando várias 

conceptualizações e características dos mesmos; tentamos perceber a tecnologia integrada 

na Educação, ou seja, a “Tecnologia Educativa (TE)” traçando também uma breve 

perspectiva da sua evolução em Portugal. 

A importância da imagem enquanto recurso de comunicação e, ao mesmo tempo, 

recurso educativo, passando pela comunicação através da imagem desde a sua origem ao 

séc. XX, é abordada num terceiro capítulo. Numa época em que tanto a imagem fixa, como a 

móvel invadem a vida do Homem, a escola não pode ficar indiferente ou permanecer à margem. 

Deste modo, consideramos relevante apontar, ainda neste capítulo, algumas das suas 

características e funções e realçar a sua importância no contexto educativo, meio de 

comunicação. 

O quarto capítulo aborda, somente, um recurso tecnológico: o vídeo didáctico, 

expondo as suas características, finalidades educativas, vantagens e desvantagens. Reveste, 

por isso, especial interesse perceber a actual situação dos recursos tecnológicos nas escolas 

do 1º ciclo e, mais concretamente, saber até que ponto o vídeo é ainda, ou não, um recurso 

usado na sala de aula ou se, em última instância, já cedeu lugar ao software educativo, ao 

uso privilegiado do computador e Internet. 
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O vídeo é um audiovisual que surgiu com muita força no contexto educativo e se 

destacou pelas suas potencialidades, tendo até sido considerado um instrumento ideal no 

campo da pedagogia. É um recurso inovador e, que rapidamente foi entendido como 

potencial auxiliar do professor. Ora, é justamente aqui que reside a nossa curiosidade; 

perceber até que ponto este “recurso extraordinário” é ainda utilizado pelos professores em 

contexto da sala de aula, e quais as áreas curriculares em que se verifica preferencialmente 

a sua utilização. 

A segunda parte deste trabalho diz respeito à pesquisa empírica realizada, através 

de questionários, às diversas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de 

Felgueiras no Distrito do Porto. Assim, num primeiro momento expomos como referencial, 

as opções metodológicas: explicitação da pergunta de partida, os objectivos deste estudo, a 

caracterização da amostragem e ainda, o instrumento de recolha de informação. Num 

segundo momento, apresentamos a análise dos dados bem como algumas conclusões. 
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“A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transmissão 
de um saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que procuram a 
significação de significados”. Paulo Freire 
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1. Comunicação 
 

As transformações que ocorreram no mundo contemporâneo, motivadas pelo 

incremento, desenvolvimento e aplicação das novas tecnologias, conduziram à passagem 

da Sociedade Industrial para a Sociedade da Informação. Com efeito, a sociedade em que 

vivemos é uma sociedade da comunicação generalizada, uma sociedade marcada pelo 

predomínio dos meios de comunicação. O carácter social do homem impõe-lhe uma 

relação contínua com o meio exterior. Essa relação ou comunicação tem sido o motor do 

progresso e, é através dela, que as sucessivas gerações transmitem às demais, as suas 

aquisições, os seus êxitos e também os seus fracassos.  

As sociedades estão, desde os seus primórdios à actualidade, assentes na 

capacidade que o homem possui de comunicar, transmitindo os seus sentimentos, 

conhecimentos e experiências. Esta actividade é vital desde que a habilidade de comunicar 

com os outros permite, aos indivíduos, a oportunidade de sobreviver.  

A nossa necessidade de comunicar é inata e, se primitivamente era básica, ao longo 

dos tempos a humanidade foi-lhe conferindo diversidade e modelando as suas formas, que 

evoluem a um ritmo alucinante. Hoje, a pluralidade dos meios de comunicação, aliada à 

criatividade humana, tornam o acto de comunicar numa experiência sensorial fantástica. 

Esta diversidade faz com que, cada vez mais, seja necessário ajustar o acto de comunicar 

ao “alvo” pretendido, sob pena de não conseguirmos passar a mensagem que desejamos.  

Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa “ comunicar” vem do latim 

“communicare” que significa «dividir alguma coisa com alguém». Comunicar é sinónimo 

de “participar, transmitir, ligar, conferenciar, falar, corresponder-se, ter comunicação, 

conduzir, propagar-se, estar em comunicação” (Costa e Melo, 1998) 

O termo comunicação, em seu sentido lato, sugere a ideia de comunhão, de 

estabelecimento de um campo comum com outras pessoas, de partilha de informação, de 

ideias e de sentimentos. Podemos dizer que comunicar é o processo pelo qual um indivíduo 

transmite estímulos a outros indivíduos, visando modificar o seu comportamento. 

Constatam-se nesta afirmação alguns elementos básicos: 

• O comunicador, que é o indivíduo ou a agência (jornal, estação de televisão, etc.) 

que procura transmitir uma ideia ou uma informação; 
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• A mensagem, que é a ideia ou o conceito a ser comunicado; 

• O receptor ou público, alvo da comunicação. 

No mesmo dicionário o termo comunicação do latim “communicatione” significa 

«acção de participar». É o “acto ou efeito de comunicar, comunhão, transmissão, 

informação, participação”  

Para Lobo (2001), a palavra «comunicare» significa  

 

“ partilhar e engloba as relações comunitárias que se estabelecem entre os 
seres assim como a comunhão de bens materiais, espirituais e afectivos. 
COMUNICARE é não só «dar a nossa parte de alguma coisa a alguém», mas 
também «receber, tomar a nossa parte de alguma coisa a alguém», mas também 
«receber, tomar a nossa parte de alguma coisa», o que significa, em suma, «ter algo 
em comum”. 
 

Segundo Escola (2002: 20), na sua tese de Doutoramento, 

 

“pela etimologia da palavra comunicação, emergem, prioritariamente, os 
sentidos de comunicar, participar, comungar, nos quais detectamos uma referência 
comum à ideia de comunidade ou de posse de algo em comum”. 
 

Assim sendo, podemos inferir que a comunicação detém em si um duplo sentido. 

Um primeiro, proveniente do sentido da sua etimologia latina “comunicare”, designando 

comunhão, estar com, partilha de alguma coisa. Um segundo, assente na ideia de dar 

conhecimentos às pessoas de alguma coisa, informar. 

Estes dois sentidos complementam-se e explicam a abrangência do termo 

comunicação, que para Redondo (1999), 

“ (…) é uma relação estabelecida entre dois ou mais seres em virtude da 
qual um deles participa do outro ou ambos participam entre si; ou também: relação 
real entre dois seres em virtude da qual se põem em contacto, e um deles – ou 
ambos – fazem doação de algo a outro”. 

Tendo em conta o primeiro sentido, o da comunhão, a comunicação é entendida 

como um processo horizontal na qual o diálogo é a sua principal característica. Em 

consequência, os diferentes intervenientes podem emitir e receber mensagens e interpretá-

las na construção de um significado. Neste processo comunicacional, tanto o emissor pode 

ser receptor como o receptor pode ser emissor.  

Já no segundo sentido, a comunicação com a ideia de informar ou dar 

conhecimento de alguma coisa a alguém, a relação entre o emissor e o receptor é menos 

mutável e mais hierarquizada. Nesta instância, geralmente o emissor detém o papel activo 
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de seleccionar e emitir mensagens, ficando o receptor com a tarefa passiva de as interpretar 

e guardar. 

De acordo com Bilhim (2001: 357), o interesse daquilo a que “chamamos 

comunicação reside no facto de que implica uma forma de comportamento em que a 

organização ou o indivíduo se tornam objecto em si mesmos”. 

A chave e o dinamismo das ciências sociais, que estudam a comunicação, 

consistem na resolução de problemas. Como Polanyi (1969, apud Bilhim, 2001: 357) 

salientou 

 “os problemas são o incentivo e guia de todo o esforço intelectual, os 
quais assediam e induzem à busca de uma compreensão cada vez mais profunda 
das coisas”.  
 

Deste modo, sem a pretensão da resolução de problemas, de perfilhar palpites, de 

arriscar ideias novas e ambíguas, a ciência deixaria de existir. 

Face ao seu carácter omnipresente e intrincado, a comunicação apresenta-se 

envolvida duma grande multiplicidade de teorias e conjunturas que levam a que os menos 

informados sintam dificuldade em nortear-se neste dédalo. Por conseguinte,  

 

“dificilmente conceberão uma área de estudo sem ser como uma sólida e 
unificada massa de conhecimentos. Ora, tal posição é particularmente difícil de 
sustentar no campo multidisciplinar dos estudos da comunicação” (Bilhim, 2001: 
357). 

 
De acordo com o autor supra referido, o vocábulo comunicação pode ser entendido 

de muitas maneiras, quer como orientação geral, quer de processos básicos. Assim, no que 

respeita à orientação geral a comunicação, pode ser vista como um processo complexo ou 

de interacção metafórica; nos seus processos básicos, abarca a emissão e a recepção de 

mensagens codificadas; compreende um sinal que é um estímulo, com significado para os 

indivíduos; integra mensagens e grupos de sinais; dá informação e, por último, coage e 

encerra a negociação e a mudança.  

Desta feita, comunicar é essa troca, é esse pôr em comum, é algo que se dá mas que 

também se recebe. No fundo, a comunicação humana é um processo que envolve a troca de 

informações. 

Para que haja comunicação é necessário que o comunicador e o público estejam em 

sintonia, isto é, que haja comunhão.  

Em primeiro lugar, o comunicador toma a informação ou as ideias que deseja 

transmitir, ajustando-as ou codificando-as num sistema de sinais que sejam compreensíveis 
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para o público, que obviamente tem de conhecer o código no qual a mensagem é 

transmitida. As imagens nas nossas mentes não podem ser transmitidas até serem 

codificadas. Quando codificadas em fonemas orais, podem ser transmitidas facilmente 

contudo, a sua eficiência pode estar condicionada a um meio/canal de comunicação. A sua 

codificação, em grafemas, pode resultar em maior lentidão mas em contrapartida garante 

maior durabilidade e permanência ao longo dos tempos. 

É ainda imperativo ao sucesso comunicativo que a mensagem codificada e 

transmitida pelo comunicador seja recebida e decifrada/descodificada pelo público. É 

fundamental para o comunicador saber se o público interpretou/descodificou a mensagem 

sem distorção. Se o comunicador não utilizar linguagem clara e adequada, se a mensagem 

não for correctamente codifica, se os sinais empregados na codificação não forem 

conhecidos pelo público e, finalmente, se a mensagem codificada não obtiver do público o 

feedback pretendido, então, não houve comunicação (Bilhim, 2001). 

 É condição essencial, à comunicação, que as mensagens sejam codificadas pelo 

comunicador, isto é, devem ser emitidas num código que faça parte do campo de 

experiência do público. De entre os sinais mais empregados pelo homem em comunicação, 

está a linguagem. Contudo a linguagem oral e escrita não é, de modo algum, o nosso único 

código comunicativo. As relações sociais são fortemente fortalecidas por hábitos, prosódia 

e gestos tais como: pequenos movimentos das mãos e da face. Com o assentimento pelo 

movimento da cabeça, sorrisos, contracção das sobrancelhas, aperto de mãos, beijos, 

contracção das mãos, pode-se transmitir, de forma subtil, algumas mensagens. Esses e 

outros inúmeros gestos e sinais que o comunicador emprega para atingir o público, podem 

ser transportados por diversos veículos ou canais. Um mesmo sistema de sinais ou códigos, 

como a linguagem, pode chegar até ao público através do rádio, do cinema, do jornal e de 

muitos outros. O canal é, portanto, mais um elemento do processo da comunicação. 

Ruiz (1992) afirma que “a comunicação é um processo no qual se transmite 

informação e é um dos elementos fundamentais para o ensino” e apresenta um esquema do 

acto comunicativo: 
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Quadro 1: Esquema do acto de comunicação de Ruiz (1992) 

 

A comunicação é algo de profundamente intrínseco à actividade humana. O 

instrumento privilegiado dessa mesma comunicação é a força motriz das novas relações 

que se estabelecem pela primeira vez a uma escala verdadeiramente mundial. Como vimos, 

qualquer processo comunicacional apresenta seis elementos básicos: o emissor; a 

mensagem; o canal, que pode ser oral ou escrito; o receptor; a percepção que, afecta o 

modo, como as pessoas, envia e recebem mensagens, e o feedback, reacção do receptor à 

mensagem. 

Note-se que a circunstância particular da pessoa que tem consciência da presença 

de outra, mas que deliberadamente a ignora, pelo voltar de costas ou pela mímica 

totalmente expressiva está, mesmo assim, a transmitir-lhe uma mensagem gestual de 

significado inequívoco.  

Além de se poder comunicar pelo gesto e pela palavra falada e escrita, também se 

pode comunicar pela imagem do real ou sintetizada; convencionada ou simbólica; por sons 

ou pela sua ausência, sons ambientes, ruídos, música, pausas e silêncios; até, através de 

sensações tácteis, como a escrita em Braille; ou, até, uma cotovelada de advertência 

(Bilhim, 2001). 

O mesmo autor refere que os tipos de comunicação dependem também da exacta 

situação em que ela se pode estabelecer: directa, quando implica a presença física dos 

vários intervenientes, emissor e receptor; ou a distância, obrigando à existência de meios 

capazes de transpor a separação física entre os pontos que se deseja manter em contacto. A 

comunicação pode ser dirigida desde o ponto que tomou a iniciativa de originá-la até um 

ou mais destinatários bem identificados, como acontece quando se escreve uma carta ou se 
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utiliza um telefone; ou ser aberta, isto é, destinada a quem quer que a possa e queira 

utilizar. 

Quando falamos de ideologia da comunicação, pretendemos situar a comunicação 

no centro de todas as coisas, abrangendo todo um sistema de valorização sistemática da 

comunicação e das suas técnicas na nossa sociedade. 

A força da ideologia da comunicação é tida como incontornável por todos os 

autores que se têm debruçado sobre o processo comunicacional no seio da sociedade 

contemporânea.  

Assim, por exemplo, Baudrillard (1998) vê o termo da comunicação como que 

abrangendo todo o campo da consciência, não sendo possível, em consequência, pensar 

fora deste horizonte.  

Por sua vez, Sfez (1999), que desenvolve uma «crítica da comunicação», coloca, 

também ele, a ideologia da comunicação em primeiro lugar, insistindo, contudo, na 

possibilidade de descrever os seus fundamentos epistemológicos e simbólicos e de 

desvendar a “causa velada” que o poder económico, a dominação política e os sistemas de 

jogos e de simulação» constituem; ou ainda, nesta apreciação, Mattelart (1999) anuncia 

que, perante a falência da ideologia racionalista do progresso linear e contínuo, a 

comunicação retomou o facho e afirma-se corno o parâmetro por excelência da evolução 

da humanidade, num momento histórico, em que esta procura desesperadamente um 

sentido para o seu devir. 

O valor «comunicação» tem dois sentidos: o primeiro é o da comunicação 

funcional, isto é, a comunicação necessária ao funcionamento da sociedade de massas e o 

segundo sentido é o da comunicação normativa, que valoriza uma das expressões 

essenciais de uma sociedade centrada na liberdade, na igualdade e no intercâmbio entre os 

cidadãos. 

Para Wolton (2000: 101) a comunicação é uma “mistura (...) das duas dimensões, 

funcional e normativa, e ainda, sobretudo, porque a comunicação é questão, antes de mais 

nada, do ser humano”.  

 
A palavra comunicação decerto que é utilizada desde há muito. No entanto, no 

sentido em que hoje a conhecemos, tem origem bastante recente. A verdade é que todos 

temos uma ideia sobre a natureza da comunicação. Para muitas pessoas comunicar 

consiste, simplesmente, em enviar uma mensagem a outrem. Para outras, a comunicação 
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alarga-se ao ponto de acreditarem que tudo é comunicação e encaram-na como solução 

para todos os problemas.  

A comunicação invade todos os campos, desde a área das relações humanas, 

passando pela área do marketing, dos meios políticos, da imprensa, do campo do 

audiovisual, da publicidade, da esfera religiosa, entre outros.  

 Segundo Lobo (2001),  

 

“as técnicas de comunicação humana são muitas e variadas, quer seja 
através dos sentidos ou, hoje em dia, através de outros tantos meios criados para 
auxiliar este complicado processo psicossociológico que é a comunicação. Estão 
neste caso as técnicas de comunicação oral, escrita e audiovisual”.  

 

Segundo Cloutier (2001: 40), a comunicação é uma actividade evolutiva porque 

cumulativa, na medida em que, cada novo meio se junta aos outros coexistindo e 

complementando-se. A comunicação obedece a múltiplas funções e informações, 

educação, animação e distracção. É ainda um sistema cujos processos são dinâmicos 

porque 

“a comunicação é um sistema aberto de inter-relações entre “Nós” 
(enquanto EMEREC) e os “OUTROS” (enquanto EMEREC), seja directamente – 
num mesmo espaço e num mesmo tempo –, seja através de um meio, [ou] entre 
“NÓS” (enquanto EMEREC) e os “MEIOS” (enquanto produtos culturais), [ou 
ainda] entre “NÓS” e o “MEIO ENVOLVENTE” cuja finalidade é terminar em 
interacções e isto graças à informação, que constitui o princípio organizado”.  

 
  Podemos, por isso, afirmar que o acto comunicativo não é um acto isolado porque, 

requer todo um conjunto de elementos fundamentais, que interagem e actuam, para que a 

mensagem possa ser emitida e, recebida correctamente.  

A finalidade da comunicação será, em última instância, possibilitar a metamorfose 

das inter-relações em interacções, quer sejam acções materiais ou conceptuais, porquanto 

“a informação, que age como uma forma de energia, serve de princípio organizador destas 

inter-relações afim de as transformar em interacções” (Cloutier, 2001: 39). 

 

2. Evolução histórica da comunicação 
 

 “Ao longo de século, sempre o homem procurou novas e melhores formas 
de comunicação, novos e mais eficazes meios de transmitir aos outros as suas 
ideias, deixando para a posterioridade um legado que os tornaria imortais. Da 
escrita à pintura e à arquitectura, do teatro à música, da fotografia ao cinema, 
sempre o homem foi motivado por essa busca constante de saber e de comunicar, 
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lutando contra ideias vigentes e dogmas, ilusões de conhecimento e poderes 
instituídos” (Camacho, 1996: 19). 

 

A comunicação foi e é um factor muito importante no relacionamento humano quer 

em épocas remotas quer no presente. As formas de comunicar evoluíram e variaram ao 

longo dos tempos, mas a sua essência permanece constante.  

Muito se teoriza sobre as origens da comunicação, mas a forma óbvia de se 

entender o processo evolutivo da comunicação humana é analisar a evolução humana e 

social bem como as diferentes formas comunicativas que lhe estão associadas. 

É importante atentar que, apesar de abordarmos, separadamente, a evolução dos 

elementos da comunicação, elas ocorrem em simultâneo, de maneira paralela e encadeada. 

Os agentes destas mudanças são o emissor e o receptor, interlocutores desde sempre 

ligados à comunicação.  

O presente capítulo assinala um percurso diacrónico, alguns dos principais 

momentos da evolução do processo comunicativo: experiências e tecnologias. Desta forma 

partimos dos géneros de expressão do homem primitivo (Paleolítico Superior e Neolítico), 

da invenção da escrita e das tecnologias de comunicação até os primeiros anos do Século 

XXI, cenário da Internet.  

 A pesquisa desses acontecimentos e práticas mostra como, e onde, a inter-relacção 

entre a cultura e as formas de comunicar geram novos meios de expressão. O objectivo é 

assinalar os momentos de mudanças ocorridas na história para identificar a contribuição 

das experiências anteriores e percebermos, mais facilmente, o estado de convergência, que 

se vive na actual sociedade de informação. 

 Esta mudança é descrita fundamentando-nos em autores, tal como McLhuan e 

Cloutier, que entendem a convergência dos media, como parte da evolução dos 

mecanismos da comunicação. 

 Partimos do pressuposto que o acto comunicativo é um processo dinâmico e 

intencional e, observando as etapas do fenómeno, consideramo-lo como resultado da 

interacção de cinco elementos essenciais: o sujeito, o emissor, o receptor, a mensagem, o 

código e o canal de transmissão para essa mensagem. Para além destes elementos, é 

essencial referir os factores externos que condicionam a interacção oral: os ruídos, o local 

onde acontece a emissão, a circulação e a recepção da mensagem e, até mesmo, a 

disposição do sujeito em recebê-la, independentemente da comunicação acontecer entre 

dois indivíduos, frente a frente, ou entre milhões de pessoas, via satélite. 
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 A comunicação resulta de uma necessidade social do homem e tal como, ele tem 

evoluído ao longo dos tempos. Para traçarmos a sua perspectiva evolutiva adoptamos os 

momentos da história da comunicação propostos por Jean Cloutier (2001). O autor 

disponibiliza-nos uma perspectiva muito interessante para se compreender os momentos 

capitais da história da comunicação. Segundo este investigador, a relação do homem com 

os meios de comunicação pode organizar-se em seis etapas sequenciais que se sobrepõem 

em algumas situações específicas. Cada etapa é caracterizada, pela utilização dos meios de 

comunicação próprios constituindo uma nova forma de educação. 

 

 

 

 

 

2.1. O primeiro episódio  
 

 O primeiro episódio, o da “comunicação interpessoal”, é a etapa da exteriorização. 

O homem tem, no seu corpo, o único meio de se expressar, constituindo um singular meio 

de comunicação. Exprime-se pelo seu corpo, através dos seus gestos e das palavras. O 

homem é, ao mesmo tempo, homo faber e homo loquens. Nasce a chamada cultura oral em 

que o principal registo de comunicação se baseia na memória. Este tipo de comunicação 

continua, ainda hoje, a ser a base das relações humanas e corresponde à educação familiar, 

sendo apenas possível a comunicação interpessoal.  

Durante muito tempo, a mensagem foi algo independente do meio que a transmitia. 

A sua transmissão exigia conhecimentos específicos do meio utilizado, estando o seu uso 

limitado, dentro dos grupos humanos a elementos especializados.  

 Posteriormente, mas ainda neste período, nasceu a actividade iconográfica, cujos 

registos chegaram até aos nossos dias através das pinturas e gravuras do paleolítico (homo 

pictor). Esta competência progrediu, resultando posteriormente, na escrita.  

Nesta fase a comunicação interpessoal é a forma de processar os ensinamentos, de 

pais para filhos, do patriarca para os outros elementos do clã. É um ensino cumulativo que, 

ao contrário dos animais irracionais, conhece progressos, evoluindo e tornando-se, 

gradativamente complexo, de acordo com a descoberta de novas técnicas resultantes do 

manuseamento diário de materiais.  
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Foi portanto com o homo sapiens que surgiu o primeiro episódio da história da 

comunicação. É, em consequência das suas necessidades, ideias e desejos, que ele aprende 

a exteriorizar-se e se converte num homo comunicans. O indivíduo sentava-se para ver, 

ouvir e sentir a mensagem comunicada pelos seus ancestrais. Progressivamente, o sistema 

de comunicação, a partir do seu próprio corpo, torna-se cada vez mais elaborado. Os seus 

gestos bem como os sons emitidos transformam-se pouco a pouco em códigos precisos e 

significativos constituindo-se como sistema de comunicação. O seu domínio distingue-o 

dos outros animais.  

 

“ Comunicar já não é uma função instintiva mas uma função de cultura” 

(Cloutier, 2001: 10). 

 

A primeira linguagem do homem é «audiovisual», tanto a nível da expressão – 

gesto e fala –, como a nível da percepção – visão e audição. 

Os objectos que o rodeiam fazem parte da natureza e constituem parte importante 

na transmissão da sua mensagem. Os interlocutores partilham o mesmo continuum 

espacio-temporal, ou seja mesmo tempo/mesmo espaço, na medida em que ambos são 

dotados das mesmas faculdades de emissão e recepção das mensagens sendo deste modo 

efectivos EMEREC, isto é sendo ao mesmo tempo Emissores e Receptores das mensagens.  

Os media são nesta altura meros suportes materiais que viabilizam a comunicação. 

 

“ (…) o ser humano que gesticula e que fala é o primeiro medium 
audiovisual (…) mas media são também os intermediários físicos que permitem a 
comunicação à distância. Quer seja à distância no espaço ou `a distância no tempo” 
(Cloutier, 2001: 11). 

 

A primeira forma de comunicação foi marcadamente interpessoal, na medida em 

que o homem actua sobretudo como receptor, repetindo as práticas culturais que lhe eram 

transmitidas. Lentamente, acrescentando outros elementos, sempre de acordo com as novas 

necessidades do grupo, aprendeu a exprimir-se pelo gesto e fala. Os media humanos são 

assim o suporte de comunicação à distância no tempo e no espaço. 

 

 
2.2. O segundo episódio  

 
 O segundo episódio é denominado de “comunicação de elite”. A grande revolução, 

aqui verificada, é caracterizada pelo uso de linguagens de comunicação tais como o 
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desenho, a música, o esquema, e principalmente, a “escrita fonética” que origina a 

linguagem “scriptovisual”, uma mistura da componente da escrita manuscrita com 

suficiente informação visual. Surge, pela primeira vez, um medium que é suporte móvel, 

pois permite vencer a distância no espaço e no tempo. As mensagens começam por 

aparecer registadas em placas de argila e, mais tarde, em papiros e pergaminhos. A 

primeira biblioteca passa a ser o muro das cavernas. Esta nova comunicação nasce em 

civilizações sedentárias e urbanizadas. Começa a estruturar-se uma verdadeira rede de 

informações, verificando-se desigualdades entre os comunicadores, entre os que conhecem 

e os que não conhecem o código utilizado. Esta competência de registo – a escrita – passa a 

ser um conhecimento especializado e consequentemente não acessível a todos.  

 Tal facto leva ao aparecimento de uma elite social – os escribas – única a dominar 

os processos de escrita e que vai subindo na estrutura social, dominando-a e hierarquizando 

as suas estruturas. Nasce a era da «comunicação de elite», correspondendo à educação 

escolar, em que de um lado temos os mestres (os que sabem) e do outro os alunos (os que 

devem aprender). A escola reflecte a divisão social subjacente à posse da competência 

comunicativa. “Implanta-se um novo tipo de comunicação, baseado na desigualdade dos 

comunicadores e na dicotomia entre os que sabem e os que não sabem. O poder está na 

mão da elite” (Cloutier, 1975: 31). 

O autor acrescenta ainda que “a pena do pato pôs fim à palavra; suprimiu o 

ministério, criou a arquitectura e as cidades, fez as estradas e os exércitos, a burocracia” 

(MacLuhan, 1968: 48 apud Cloutier 1975: 31). 

 Desta feita, a comunicação, que passava de pai para filho, do patriarca para o 

elemento do clã, transformou-se num assunto de seres sábios. Nesta fase o poder político e 

a autoridade religiosa detinham estes privilégios e disputavam entre si a primazia e a 

responsabilidade da educação das elites com o intuito de as perpetuar.   

 

 

  2.2.1. Pinturas rupestres 
 

As primeiras representações gráficas eram pictóricas, ou seja, eram uma tentativa 

de copiar imagens reais registando-as tal como as percepcionavam. Os homens 

comunicavam através de gestos e gritos. Contavam as suas histórias fazendo desenhos nas 

paredes das cavernas (pinturas rupestres).  
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 A relação entre homens e imagens para a transmissão de informações remonta ao 

Paleolítico Superior, aproximadamente 30 mil a.C., quando o homem de Cro-Magnon – 

considerado pela ciência, antepassado directo do homem moderno – desenvolveu a 

habilidade de representar imagens mentais. 

   
“No início as pinturas representavam os seres tal como eram vistos pelo 

homem e os historiadores da arte” (…) “estes artistas eram capazes de interpretar a 
natureza modificando a intensidade dos traços conforme o animal ou cena para 
representar os domesticados ou os selvagens” (Proença, 1991: 11, apud Fontanella, 
2006: 24). 
 

 No Neolítico (aproximadamente 10 mil a.C.), o homem passou a produzir o próprio 

alimento e abandonou, aos poucos, a vida nómada em favor da agricultura e da criação de 

animais. Quando o homem passou a cultivar os seus alimentos também demarcou 

territórios, mudou a forma de interagir com o ambiente e precisou de aprender a relacionar-

se com outros grupos, nómadas ou não, para trocar o excedente da sua produção de 

alimentos e utensílios por outros. O comércio foi um dos principais motivos para se buscar 

um modo de expressão ou código de maior amplitude, sobretudo, nas relações com 

indivíduos de outras tribos. A necessidade colectiva levou ao surgimento de novos papéis 

sociais e consequentemente novas formas de comunicação. 

 A partir dessa nova realidade, a arte sofreu profundas mudanças, assim como o 

referencial do homem primitivo. Mesmo os desenhos que possuíam uma relação com o 

sagrado ou sugeriam acções como caçadas ou natação, passaram a reflectir uma nova 

perspectiva: 

“A consequência imediata foi o abandono do estilo naturalista que 
predominava na arte do Paleolítico, e o surgimento de um estilo simplificador e 
geometrizante. Em lugar de representações que imitam fielmente a natureza, vamos 
encontrar sinais e figuras que mais sugerem do que reproduzem os seres. (...) A 
preocupação com o movimento fez com que os artistas criassem figuras leves, 
ágeis, pequenas e com pouca cor. Com o tempo estas figuras foram se reduzindo a 
traços e linhas muito simples, mas que comunicavam algo a quem as via. Desses 
desenhos surge, portanto, a primeira forma de escrita pictográfica, que consiste em 
representar seres e ideias pelo desenho” (Proença, 1991: 11, apud Fontanella, 2006: 
24). 

 

 O ideograma4 foi, segundo Martins, (1998: 41) o primeiro registro gráfico-pictórico 

organizado com o propósito de comunicar: um modelo primitivo de escrita encontrada 

entre Chineses, Persas, Egípcios e Maias. Criado a partir da estilização dos desenhos, o 

                                                 
4 Ideograma (do grego ιδεω - ideia + γράµµα - carácter, letra) é um símbolo gráfico utilizado para 

representar uma palavra ou conceito abstracto. Os sistemas de escrita ideográficos originaram-se na 
antiguidade, antes dos alfabetos 
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ideograma é a representação de um objecto ou ideia e foi utilizado por civilizações do 

Oriente e do Ocidente. A relação entre sinais e ideias modifica-se na civilização fenícia. 

Posteriormente, o ideograma deu lugar a signos que, especificamente representavam sons 

convencionados. A associação fonema/grafema representou uma mudança profunda na 

comunicação, cujos reflexos são ilimitados no tempo e condicionaram todo o processo 

comunicativo. 

 Com códigos comuns e definidos, o grande desafio na comunicação era o alcance 

da mensagem. Esse modo de estar modifica-se conforme se altera o estilo de vida e, o 

homem passa, então, a desenvolver meios que possibilitem um maior alcance e uma maior 

rapidez na transmissão das mensagens.  

 

 

  2.2.2. Códigos sonoros e visuais 
 
 A organização social dos grupos humanos transformou-se com o passar dos séculos 

(tribos, vilas, cidades), e consequentemente, a comunicação “homem a homem” começou a 

tornar-se insuficiente. Decretos e leis, instruções religiosas, registo de títulos e 

propriedades não poderiam continuar a depender das palavras dos seus emissores. O 

recurso encontrado foi registar tudo o que fosse considerado importante ou de valor para os 

praticantes de determinadas culturas. 

 Historicamente, são marcos do percurso evolutivo da comunicação, os diversos 

códigos ou modelos de escrita desde ideogramas, runas e hieróglifos aos fonemas que hoje 

utilizamos. 

 Tribos indígenas utilizavam tambores para transmitir códigos sonoros e, fogo como 

código visual para comunicação à distância. As civilizações têm a figura dos mensageiros, 

encarregados de levar pessoalmente as mensagens dos imperadores. 

 Da simplificação das pictografias surgem os primeiros símbolos, que representam 

conceitos não totalmente explícitos, e que, cada vez mais vão exigir um certo 

conhecimento prévio para serem significativos, tal como acontece na linguagem falada. 

Também se processou grande desenvolvimento da escrita até atingir a forma que 

conhecemos hoje, representando graficamente a linguagem oral, relacionando símbolos a 

fonemas, evoluindo dos hieróglifos à linguagem escrita (Fontanella, 2006).  

A “urgência” de uma nova forma de comunicação deu-se a partir de uma 

modificação nas necessidades das populações. A tradição oral, tornou-se incapaz de dar 
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uma resposta adequada e necessitava de um outro tipo de linguagem, que permitisse um 

registo à disposição daqueles que, posteriormente, necessitassem de reler o que havia sido 

dito. 

 A nova técnica deveria ter, pelo menos, três características; durabilidade, 

profundidade e clareza. Estas características assegurariam a possibilidade de ler, reler, 

meditar e analisar tudo o que foi produzido e registado. A constatação desta necessidade 

estimulou a criatividade e a escrita evoluiu. Começou a usar-se o papiro, a pedra e placas 

de argila para gravar as mensagens. A transmissão das primeiras mensagens à distância foi 

realizada por estafetas, que percorriam muitos quilómetros para levarem a informação ao 

seu destino (Fontanella, 2006). 

De acordo com a mesmo autora, a evolução do acto de comunicar  

 

“é orientada pelo objectivo de transmitir, sem distorção, informação de 
modo cada vez mais eficiente para preservar a memória (tradições) e a mitologia 
(ritos), além de propagar conhecimentos necessários à sobrevivência do grupo e, de 
preferência, a muitos indivíduos” (Fontanella, 2006: 22). 

 
Quando o homem abandonou a vida nómada e os clãs aumentaram de tamanho foi 

preciso diversificar alimentos e outros recursos, o que levou à troca de bens e serviços em 

favor do colectivo. O comércio foi a porta de entrada para o intercâmbio cultural. 

Inicialmente, um grupo compreendia o outro, pelas diversas formas de representação e pela 

linguagem, depois, também pela escrita. Antes da fala, o Homem recorria à mímica, à 

imagem e aos artefactos (esculturas) e outros objectos, para comunicar. Num segundo 

momento, ele utilizou a articulação (fala), somada aos elementos de que já dispunha, e 

finalmente, acrescentou a estes recursos a escrita. 

 Para uma melhor compreensão dos estímulos e ideias que, o sujeito aplica no 

processo de comunicação, é necessário saber de onde ele parte. A percepção daquilo que é 

comunicado (o objecto) é um dos factores que condicionam a resposta do receptor ao 

considerar que o contexto da mensagem é determinante ao seu pleno entendimento 

(Fontanella, 2006).  

 O contexto em que se processa o acto comunicativo é tão relevante ao 

entendimento da mensagem que, por si só, pode complementá-la ou até induzir o receptora 

percepcionar o desfasamento entre o que é dito e o que de facto se pretende dizer.  

A comunicação tem sofrido, ao longo da história surpreendentes mudanças que 

foram sendo registadas, marcando cada etapa de evolução. A pintura e a escultura rupestres 

foram duas das primeiras tentativas de transformar a imagem mental em registo 
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independente do emissor e ainda de proceder ao seu registo. A narração por meio da 

mímica e a educação para ofícios exigiam interlocutores fisicamente presentes. Cada 

objecto fabricado por membros desses grupos resgata parte do universo do homem que os 

fabricou. Os sítios arqueológicos mostram que nossos ancestrais se inspiraram primeiro em 

coisas que podiam tocar (plantas, animais) e nas práticas do dia a dia (caça, pesca, lutas). 

Não interferiam no ambiente, apenas se utilizavam dele. Era preciso instruir, alertar e 

informar. 

 O surgimento da agricultura permitiu ao homem uma menor dependência do 

sentido de sobrevivência e libertou-o para a percepção do ambiente. Os rituais tornaram-se 

mais complexos e passaram a descrever fenómenos de maior amplitude (nascimento, 

morte, chuvas, estações, furacões e eclipses) e o mundo do sagrado (ritos, danças, deuses e 

mitos). A comunicação seguiu o mesmo caminho. À medida que o homem foi ampliando a 

complexidade das suas operações mentais, novos elementos foram acrescentados ao seu 

referencial de mundo. Pode-se dizer que o grau de abstracção se amplifica conforme 

aumenta a complexidade do pensamento, ou seja, à medida que surgem novos problemas a 

serem resolvidos exigindo adaptação (Fontanella, 2006).  

 

“Comunicar já não é uma função instintiva, como a de caçar e a de comer, 
mas uma função cultural. A palavra ainda não é uma linguagem puramente 
acústica; nessa época ela é audiovisual: o gesto faz parte essencial dela e não é uma 
ilustração supérflua; a comunicação não é puramente linguística, é integrada. A 
primeira linguagem do homem é, pois audiovisual, tanto ao nível da expressão – 
gesto e palavra como ao da percepção – visão e audição” (Cloutier, 1975: 23).  

 
 As estratégias de comunicação, nas primeiras sociedades, nasceram da necessidade 

de contar histórias e instruir através dos mitos, que logo foi substituída pela intenção de 

comunicar sentimentos e necessidades do mundo real. A fala, o gesto e as várias formas de 

representação visual eram utilizados para transmitir a ideologia e a história a partir das 

quais novas gerações “acomodavam” o conhecimento de seus antepassados para melhor 

sobreviverem. O aumento crescente do número de indivíduos ligados por práticas culturais 

semelhantes (comunidades) originou novas organizações sociais (aldeias, burgos) e a 

comunicação acompanhou esta evolução especializando-se progressivamente. 

 
2.2.3. Escrita 

 
 O segundo momento evolutivo foi a aceitação da escrita como código racional de 

representação. Aquele constituiu-se como resposta às novas necessidades porque 
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possibilitou que determinada mensagem, notícia ou informação chegasse a um grande 

número de pessoas com o máximo de fidelidade ao original. O processo começou na trans-

codificação do desenho para ícone. O uso de símbolos icónicos e de ícones simbólicos 

possibilitou o desenvolvimento de códigos rudimentares e foi dessa experiência que surgiu 

um sistema especificamente elaborado para facilitar a comunicação. A transformação 

aconteceu lentamente e, durante séculos, as culturas buscaram formas de aprimorar esses 

códigos. Apenas na Antiguidade, por volta de quatro mil a.C. é que aparece a primeira 

forma de escrita cuneiforme, na Mesopotâmia. Surgia o primeiro alfabeto organizado em 

pictogramas. Outras culturas também recorreram aos ideogramas enquanto objectos de 

significação, como é o caso dos ideogramas orientais e dos hieróglifos egípcios. 

 A grande mudança cognitiva da adopção do alfabeto fonético foi a “representação 

da representação”, não mais a imagem relacionada ao objecto, mas o som que o identifica.  

 Sabe-se que a civilização suméria foi a primeira a usar a escrita, mas somente os 

sacerdotes detinham o domínio das técnicas de escrever. Logo depois vieram os egípcios, 

inovadores na criação do sistema hieróglifo enquanto sistema de símbolos. No início, esta 

criação escrita era gravada em pedra, e, com o passar do tempo, os escribas foram 

adquirindo destrezas, pintando e desenhando com grande habilidade. Cada desenho tinha 

um significado a ser descoberto, cada símbolo uma ideia, coisa ou conceito. Para se 

descobrir o que significava cada mensagem, tinha que se ter conhecimentos de um enorme 

número de símbolos. Em princípio, este conhecimento restringia-se aos grandes 

especialistas. Os antigos escribas estudavam durante muito tempo para conseguirem 

dominar tais informações. Esta competência conferia-lhes um poder quase absoluto 

(Fontanella, 2006). 

 Os sumérios foram os responsáveis pelo início de uma escrita mais estilizada. 

Descobriram, com isso, que não eram necessários desenhos para produzir imagens e sim 

caracteres distinguíveis, com significados determinados. A estas civilizações segue-se o 

desenvolvimento rápido da escrita fonética. 

 Assim, entre as diversas formas de representação a partir da escrita surgiram 

ideogramas, símbolos cuneiformes, hieróglifos e outras manifestações simbólicas até o 

surgimento do alfabeto fonético. Contudo a linguagem, enquanto processo, continuou a 

desenvolver-se em duas frentes, comunicação oral e expressão escrita, independentemente 

do código, conforme as práticas culturais de cada sociedade.  

 O pesquisador canadiano McLuhan acreditava que mesmo os indivíduos oriundos 

de culturas não letradas tinham desenvolvido distintos níveis de compreensão e 
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interpretação do mundo, que apenas se manifestaram de forma diversa das sociedades que 

utilizam a escrita. 

McLuhan (1964) lembra que o aparecimento de algo novo não impõe sobreposição, 

mas pode resultar na coexistência das formas de expressão, ou mesmo, manifestações dos 

media. Assim, os códigos de comunicação, oral e escrito, desenvolvem-se lado a lado. 

Ainda que a escrita tenha modificado alguns parâmetros da comunicação oral, reforçou os 

traços da cultura de cada comunidade registando-os e propagando-os. Por outro lado, a 

ideia de fluxo narrativo em textos escritos é uma herança da organização dos elementos 

das antigas narrativas. Um bom texto impresso, assim como uma história bem contada, 

deve ter organização, ritmo e clareza, utilizar recursos estéticos e discursos semelhantes 

aos que o contador usaria: prosódia, expressão corporal e facial. Ou seja, uma re-

adequação de experiências.  

 A escrita fonética desenvolveu-se muito rapidamente, sobretudo na Grécia. A partir 

daí, houve necessidade de se facilitar a comunicação, dando nomes às letras, como as 

consoantes e vogais. No século XV, os indivíduos já se preocupavam em preparar e 

reproduzir os livros através da técnica de copiar à mão os livros já existentes. Infelizmente, 

porém, esses livros ficavam restritos apenas às pessoas que possuíam recursos financeiros 

suficientes. 

 A comunicação adquiriu, mais tarde, uma nova dimensão em consequência da 

utilização pelo Homem de telégrafos de tochas, telégrafos de tambor, telégrafos por sinais 

de fumo. 

 Entre o período do desenvolvimento do alfabeto fonético e o da popularização da 

escrita, o homem desenvolveu uma série de novas habilidades e competências, sobretudo a 

capacidade de interpretação a níveis mais profundos (a significação) e a habilidade de 

produzir imagens mentais por meio das técnicas de enunciação do discurso e de 

ferramentas de construção do sentido.  

 A escrita percorreu caminhos distintos entre os povos: sinais foram simplificados, 

textos foram registados em diversas superfícies (minerais, metais, plantas, tecidos), mas 

foram o papiro, o pergaminho e, logicamente, o papel, os que mais influenciaram a 

composição do livro.  

Ainda, segundo Cloutier (2001), a comunicação conheceu um novo passo na sua 

evolução com o evento de todos os meios citados, uma vez que o homem aprendeu a 

codificar as suas mensagens em sons, imagens e finalmente através da escrita. Este 
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episódio na comunicação representa a transposição das linguagens e em que o homem 

comunica no tempo e no espaço graças aos “media suportes”. 

 

 

2.3. O terceiro episódio 
 

 Segundo Jean Cloutier, o homem, “ao aprender a transpor as suas linguagens, (…) 

libertou-se dos limites do seu corpo, Conseguiu mesmo, em certos casos, vencer o espaço e 

o tempo”. A comunicação evoluiu passando de uma “comunicação de elite” a uma 

comunicação acessível a todos, a “comunicação de massa”. Com a implementação da 

imprensa e o apogeu do satélite surgem os media, tais como o livro, o jornal, o cinema, a 

rádio e a televisão, e, o Homem vai “ triunfar definitivamente da distância espacial e 

temporal, mas vai vencer também, a unicidade da sua obra”. Estes media de massa (mass 

media) “desdobram muito nitidamente o EMEREC, o qual passa a incarnar duas 

personagens distintas: o emissor e o receptor” Cloutier (1975: 32). 

É na era da comunicação de massa, que se começa a questionar o próprio papel da 

escola como único espaço do saber e, o modo como esse saber é transmitido. Um novo 

paradigma social se perfila, para além da vontade de comunicar é preciso ter acesso aos 

meios. A hegemonia da escola, como única fonte de saber é posta em causa. Com a 

explosão dos mass media, sobretudo da rádio e da televisão surge a denominada “escola 

paralela”, de que nos fala Louis Porcher, caracterizada por aquilo a que alguns autores 

chamam currículo oculto, e representa o que os alunos adquirem e aprendem nas vivências. 

Esta nova realidade pressupõe uma alteração do papel da escola tendo em atenção os 

media.  

 A educação pelos media, com os média e para os media, são novas dimensões que 

se juntam ao acto educativo. A educação para os media consiste na própria discussão 

epistemológica dos media, com o objectivo principal de estabelecer as vantagens e 

desvantagens, e apurar o sentido crítico para a validade das mensagens que eles 

transportam e transmitem. 

 Assim, a comunicação de massa surgiu com a imprensa e conheceu o seu apogeu 

com a televisão. Baseia-se na amplificação e difusão da mensagem e nas tecnologias da 

comunicação de massa que, de mecânica e eléctrica passaram a electrónica e numérica. 
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  2.3.1. Telégrafo 
 
 O primeiro telégrafo (visual) foi inventado em 1794, pelos franceses irmãos 

Chappe. Tratava-se de telégrafo feito com uma espécie de braços articulados pois utilizava 

conjuntos de hastes móveis, colocadas em locais altos (montanhas e torres), que formavam 

códigos transmitidos de um conjunto a outro.  

 Em 1840, Samuel Finley Breese Morse criou um telégrafo5 já mais moderno e um 

código chamado Código Morse. Esse código é uma espécie de alfabeto que usa pontos e 

traços. Hoje em dia, ainda se utiliza este código na comunicação entre navios de guerra e 

nas actividades dos escuteiros. 

 Com o conhecimento e relativo domínio da electricidade o aparelho de telégrafo, 

usando linhas de energia (Samuel Morse), permitiu que, mais tarde, se utilizassem para a 

transmissão da voz, a invenção do telefone, por António Meucci (1856). 

 Debruçado sobre os seus projectos, o homem avança e transforma o presente e o 

futuro, num constante processo evolutivo, sem que haja a simples substituição de uma 

técnica por outra. Constata-se que sempre há movimentos crescentes e sucessivos na 

história: da oralidade para a escrita, da escrita para a imprensa, desta para o rádio e para a 

televisão, até se chegar à informática. O aperfeiçoamento dos meios de veicular a 

informação foram criados pela necessidade de o homem comunicar. O ser humano, ao 

longo de sua história, mantém-se sempre na expectativa de descobrir novos horizontes, 

explorar territórios alheios, impulsionado pelo desejo de interacção, de descoberta. 

 

 

  2.3.2. Imprensa 
 
 Quando por volta de 1450, Johannes Gutenberg (1390-1468) inventa a Imprensa de 

tipos móveis, acrescenta ao cenário um novo elemento a reprodutibilidade técnica. A partir 

deste instante evolutivo a premente necessidade de copiar os livros manuscritos deu lugar a 

uma forma mais fácil de perpetuar a mensagem e, com esta nova possibilidade o custo 

também seria menor. Progressivamente, o livro tornou-se móvel, disponível para 

                                                 
5 A telegrafia foi inventada por Samuel Finley Breese Morse, nascido em 27 de Abril de 1791, em 

Charlestown, Massachusetts, Estados Unidos. Estudou no Yale College, onde se interessou por electricidade. 
Em 1832, durante uma viagem de navio, participou de uma conversa sobre o electroíman, dispositivo ainda 
pouco conhecido. Em 1835 construiu finalmente seu primeiro protótipo funcional de um telégrafo, 
pesquisando-o até 1837, quando finalmente passou a dedicar-se inteiramente ao seu invento. Em meados de 
1838 finalmente estava com um código de sinais realmente funcional chamado Código Morse 
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apropriação e uso pessoal. A divulgação do conhecimento, acessível a um número cada vez 

maior de indivíduos, veio promover radicais mudanças na comunicação. 

 As tipografias conferiram velocidade à confecção de panfletos, cópias de imagens 

(ilustrações) e de outros materiais como cartas de jogo. A popularização do livro impresso 

– pela facilidade de acesso e preço – ajudou a promover novos hábitos e a influência da 

leitura sobre as práticas culturais incentivou as práticas científicas. É a sociedade letrada 

que consome jornais, se instrui nos livros – logicamente consideradas as diferenças socio-

económicas desse ambiente – e desenvolve aparatos tecnológicos como meios de 

expressão (telégrafo, rádio, telefone). 

 A invenção de máquinas capazes de promover formas mais eficazes de 

comunicação foi uma conquista dos séculos XIX e XX. Toda a informação acumulada, 

antes desse período, foi responsável pela criação, aceitação e popularização dos novos 

meios. Por outras palavras: a cada nova invenção, o diálogo com a experiência anterior era 

o ponto de partida para a adaptação e posterior desenvolvimento da nova linguagem. 

 

 

  2.3.3. Jornal 
 
 A impressão foi, durante muito tempo, a principal tecnologia intelectual de 

armazenamento e disseminação das ideias. Contudo o homem rapidamente concebeu 

outras formas de comunicação, que o aproximassem de outras culturas e divulgassem o 

saber produzido com maior rapidez e amplitude. Em breve surge um meio mais impetuoso 

de comunicação, de registo, reduzindo a barreira da distância e do tempo, resolvendo o 

problema da velocidade, pois somente após horas, dias, semanas é que a mensagem escrita 

no papel chegava às mãos do destinatário. 

 O jornal, conhecido inicialmente como folhetim, surgiu como veículo de 

transmissão de informações diárias. Enquanto que no século XIX, a comunicação através 

deste meio inovador era ainda constituída basicamente de textos, no século vinte, os 

anúncios publicitários passaram a valer-se cada vez menos de textos verbais e cada vez 

mais de signos não verbais, símbolos e imagens que possibilitem uma outra forma de 

leitura, a icónica. 

 Da electricidade para ondas electromagnéticas pouco se esperou. Descobertas por 

Heinrich Hertz em 1866 possibilitaram a comunicação, a grandes distâncias, sem a 

necessidade de cabos e fios. Tanto as electricidades quanto a ondas electromagnéticas são 



Comunicação 

 
 

 

29 

utilizadas na comunicação hoje (telefone, rádio, televisão e Internet), porém estão 

gradativamente sendo substituídas pela nova "onda" nas comunicações, a luz. 

 

 

2.3.4.Rádio 
 

 Nos finais do século XIX, a 21 de Novembro de 1877, Thomas Edison consegue 

gravar e conservar a voz humana num fonógrafo6. Esperava-se que esse instrumento 

conseguisse levar às casas um novo som, capaz, de se tornar uma alternativa de 

comunicação.  

 Só mais tarde, precisamente em 1906, Reginald A. Fessenden conseguiria tal 

intento, após construir uma aparelhagem capaz de irradiar sinais. Pessoas falavam através 

de um transmissor e as vozes eram recebidas em um aparelho receptor, dando origem à 

radiotelefonia. No mesmo ano, foram descobertas substâncias capazes de melhorar a 

transmissão e com um preço bastante acessível.  

 Entre 1923 e 1926, muitos países dão início às transmissões pelo rádio. A sua 

invenção estabeleceu um novo marco na história das comunicações, explorando a oralidade 

e a ideia da transmissão ao vivo. Transmissão e recepção que necessitavam apenas de uma 

estação emissora e aparelhos receptores. A mensagem chegava facilmente às pessoas, 

inicialmente em suas casas e, posteriormente, com o aparecimento de aparelhos portáteis, a 

toda a parte a que esse aparelho fosse levado. 

  Com o rádio, desenvolveu-se toda uma técnica de comunicação sonora em que o 

ouvinte era envolvido por uma série de recursos que o levam a vivênciar virtualmente 

(recorrendo ao seu imaginário) uma situação proposta, como, por exemplo, nas peças de 

teatro ou novelas transmitidas radiofonicamente. Os efeitos utilizados para simular chuvas, 

trovoadas, incêndios e toda uma infinidade de ruídos tinham como finalidade reproduzir 

uma cena real. 

  

 

2.3.5. Televisão 
                                                 

6 O fonógrafo foi inventado em 21 de Novembro de 1877, por Thomas Edison. O aparelho consistia 
em um cilindro coberto com papel de alumínio. Uma ponta aguda era pressionada contra o cilindro. 
Conectados à ponta, ficavam um diafragma (um disco fino em um receptor onde as vibrações eram 
convertidas de sinais electrónicos para sinais acústicos ou vice versa) e um grande bocal. O cilindro era 
girado manualmente conforme o operador ia falando no bocal (ou chifre). A voz fazia o diafragma vibrar. 
Conforme isso acontecia, a ponta aguda cortava uma linha no papel de alumínio. 
Quando a gravação estava completa, a ponta era substituída por uma agulha; a máquina desta vez produzia as 
palavras quando o cilindro era girado mais uma vez. 
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 Já em 1843, Bain e Backwell imaginavam conseguir realizar uma transmissão de 

imagens à distância. Esta ideia veio a concretizar-se muito tempo depois, na década de 70 

com o irromper da televisão. Com a deflagração da Segunda Grande Guerra, houve uma 

interrupção no processo de desenvolvimento da sua produção durante o período que durou 

o conflito. Segundo Ball-Rokeach, DeFleur (1997) a televisão herdou as tradições do rádio 

e promoveu, consequentemente uma grande mudança social.  

 Em Portugal, a televisão deu os primeiros passos, a preto e branco, a 4 de Setembro 

de 1956, mas as suas emissões regulares tiveram início a 7 de Março de 1957. Nessa altura, 

só podia ser captada na região de Lisboa.  

 Nos anos seguintes, a Radiotelevisão Portuguesa (RTP) chegaria ao Porto, à 

Madeira e aos Açores, e depois cobriria todo o território nacional, com delegações nas 

diversas regiões. Em 1968 tiveram início as emissões do segundo canal da RTP.  

As fases da sua evolução no nosso país confundem-se com os ciclos políticos, económicos 

e sociais.  

 Durante o Estado Novo, a RTP pertencia ao Estado, à Igreja e à Rádio Renascença, 

e era o aparelho ideológico do regime.  

 Depois do 25 de Abril de 1974, procedeu-se à nacionalização da empresa. Foi 

através da RTP que o país assistiu ao maior duelo político após o 25 de Abril. É em 1977 

que se inaugura a era das telenovelas, com a transmissão da telenovela brasileira Gabriela, 

que fez parar o país. A transmissão a cores começou em 1980. 

 Em 1992, sendo com Cavaco Silva primeiro-ministro, arrancaram as emissões da 

Sociedade Independente de Comunicação (SIC), o primeiro canal privado de televisão, e 

em 1993 tiveram início, as da Televisão Independente (TVI), canal também privado e 

inicialmente de inspiração cristã. Estes canais conseguiram em pouco tempo impor 

mudanças no estilo da informação e da programação em geral.  

 A transmissão da televisão por cabo surgiu em Portugal em 1994 e permitiu o 

aparecimento de mais canais televisivos nacionais e estrangeiros, proporcionando ao 

telespectador um leque mais variado de escolhas.  

 A comunicação já não é só sonora como também visual, na medida em que a 

oralidade passa a dividir espaço com a comunicação da imagem, do símbolo, do 

movimento.  

 A informação, além de ser falada, pode ser lida, vista, interpretada pelo receptor. A 

visão passa a ser o centro de explorações. Para o telespectador, assistir ao noticiário na 
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televisão possui outro impacto, há uma relação visual com quem transmite a informação, 

não é mais uma voz anónima ou um texto de alguém que não se pode imaginar quem seja. 

É uma pessoa que fala e mostra e se mostra a quem a assiste. A relação sujeito-

transmissor-receptor mudou. A comunicação adquire deste modo uma nova dimensão, pois 

o telespectador estreitou sua relação com o apresentador. 

Cloutier (1975: 133) caracteriza a linguagem audiovisual como “linguagem 

sintética som-imagem-movimento, que se percebe simultaneamente pelo olho e pelo 

ouvido”, a cuja percepção, o cérebro dá um sentido.  

A televisão é assim, um meio de comunicação de massas, de recepção individual, 

mas para grande número de receptores simultaneamente, situando-se no continuum 

espacio-temporal mesmo tempo – diferente lugar (no directo) e diferente tempo – diferente 

lugar (no diferido). 

Este terceiro episódio foi muito importante na história da comunicação pois o 

homem passou a dispor de um leque mais diversificado de linguagens: áudio, visual, 

scripto, audiovisual e scriptovisual. A comunicação de massas “tende a transformar as 

massas em simples receptores, sendo a função de Emissor reservada a especialistas” 

(Cloutier, 2001: 15). 

 

 

2.4. O quarto episódio 
 

  O quarto episódio comunicativo é o da “comunicação individual” e decorre da 

possibilidade de ter acesso a mensagens sempre disponíveis e a capacidade de se exprimir 

sempre que desejar com os self media.  

 

“Emerec é o ponto de partida e o ponto de chegada da comunicação. Já não 
é apenas informado, ele próprio informa e se informa: já não é o estudante que 
frequenta cursos durante alguns anos da sua vida, é o auto educando da educação 
permanente” (Cloutier, 1975: 43). 
 

 Este episódio é, praticamente simultâneo à comunicação de massas. A fotografia, 

os suportes e equipamentos de gravação de som e imagem (videografia), a reprografia, o 

computador e a Internet são algumas das tecnologias modernas que surgiram neste 

episódio.  

 Deste modo, a sociedade modifica-se, a população tem acesso a mensagens sempre 

disponíveis, podendo também exprimir-se não só através da palavra falada e escrita, mas 
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também da imagem e do som. Fotografia, reprografia, audiografia, videografia e 

informática pessoal foram os self media marcantes da comunicação individual. 

 

 

2.5. O quinto episódio 
 

 Cloutier (2001) acrescentou um quinto episódio que justificou pela desenfreada 

evolução da comunicação, e que denominou de «comunicação comunitária». Este surge 

perante a evolução do panorama das telecomunicações, que permitem a interconexão dos 

self media. Enquanto que os mass media assentam na difusão (o livro, o jornal, o disco, o 

filme …) ou a teledifusão (rádio e televisão), os self médias, que inicialmente se baseavam 

na distribuição de documentos, tais como fotografias ou fotocópias, tornam-se acessíveis à 

distância graças a evolução das telecomunicações.  

Até há pouco tempo os media eram analógicos e cada um possui a um modo de 

difusão que lhe era próprio. Com a numerização do sinal e o sistema de codificação binária 

esta divergência deixou de existir, uma vez que todas as linguagens podem ser gravadas, 

guardadas e divulgadas de uma mesma forma. 

O domínio dos media, pelo homem, permitiu-lhe dominar o espaço/tempo e voltar a 

ser um Emerec com a possibilidade de comunicar à distância no espaço e em tempo real e 

divergente, acedendo a todas as linguagens áudio-scripto-visuais. 

 

 

2.5.1.Meios de comunicação mediáticos 
 

 Em finais do século XX e de acordo com o autor supra referido, a evolução dos 

meios de comunicação mediáticos, promove a integração de todas as tecnologias 

anteriores. Surge uma tecnologia mais eficaz, que oferece todas as possibilidades já 

exploradas pela imprensa, rádio e televisão, sendo ainda capaz de interacção e velocidade. 

O indivíduo não se limita ao papel de receptor passivo, há a possibilidade de interagir. O 

volume e a rapidez de informações acresce, possibilitando situações que as tecnologias 

anteriores não permitiam. 

 Podemos hoje fazer a leitura do jornal de qualquer parte do mundo, assistir a uma 

entrevista, participar em conferências, ouvir músicas das mais longínquas regiões do 

planeta, trocar correspondências, ler, discutir, conversar, tudo através de um único 

instrumento, uma “máquina comunicacional” chamada computador. Esta máquina 
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conectada a milhares de outras, forma uma complexa rede de informação e abre horizontes 

comunicacionais imensuráveis (Moro et al., 2004). 

 Ainda segundo os mesmos autores, a posterior utilização de recursos Multimédia 

resulta da intenção de tornar a comunicação mais apelativa e completa, pois o interesse do 

receptor é factor relevante, no sucesso da comunicação, tal como a coesão e a coerência da 

mensagem.  

 A Internet é um instrumento de comunicação que pretende identificar de maneira 

clara, qual a mensagem que se deseja comunicar, definindo-se o tema a ser tratado e a 

abrangência pretendida elaborando segundo esses parâmetros a estrutura da informação. 

Para transmitir informação, é preciso identificar os receptores, o público-alvo, quer seja 

muito ou pouco específico, e escolher qual o meio a ser utilizado (presencial, televisão, 

Internet). Estes elementos ajudam a definir que linguagem será utilizada decidindo-se 

então quais as tecnologias adequadas para a "codificação" da mensagem (Moro et al., 

2004). 

 

 

2.6. O sexto episódio 
 
Vivemos actualmente o sexto episódio da comunicação designado de 

«comunicação universal». Podemos dizer que este episódio assenta numa “imensa teia 

planetária tecida pela Internet que oferece aos diversos media um mesmo terminal e um 

mesmo sistema numérico” (Cloutier, 2001: 9). 

 Hodiernamente existem áreas de conhecimento extraordinariamente especializadas 

e específicas sobre as linguagens e tecnologias de comunicação, representadas muitas 

vezes por cursos completos de graduação, como é o caso do design que estuda e pesquisa 

os elementos e técnicas da comunicação visual, e o grau conhecimento e envolvimento 

destas diferentes áreas são factores determinantes do grau de sucesso na comunicação 

pretendida.  

 A utilização dos recursos multimédia deve ser pensada em função da oferta de 

técnicas disponíveis, visando a atitude que se pretende do receptor. A alternância de meios 

pode tornar a mensagem menos monótona, logo, mais atractiva.  

 O desenvolvimento da informática e da electrónica provocou uma autêntica 

revolução nos meios convencionais de comunicação, que gradativamente estão a mudar de 

formatos analógicos para os formatos digitais, o que consiste em armazenar a informação 



Comunicação 

 
 

 

34 

existente (seja ela texto, áudio ou vídeo) em códigos numéricos, os quais têm, actualmente, 

2 dígitos apenas, 0 e 1, que fisicamente representam estados com ligado ou desligado, 

cheio ou vazio, verdadeiro ou falso, dependendo do meio em que são armazenados e 

distribuídos. 

 No início do século XXI comunicar já não se associa ao conceito de comunicação 

de há alguns anos atrás. As profundas transformações verificadas alteram a forma de 

comunicar e a comunicação em geral.  

 Entre a mímica e a comunicação multimédia existe um longo caminho, percorrido 

através de tentativas e erros. Houve media que tiveram sucesso e, outros que fracassaram 

mas em todo o percurso, verificou-se uma relação estreita entre tecnologia e práticas 

culturais. O termo interferência é bastante utilizado hoje em relação à Internet, mas a figura 

do receptor que é ao mesmo tempo utilizador do ambiente de onde recebe a informação, 

emissor da sua própria mensagem e agente de interferência em ambos os caminhos, não 

surgiu espontaneamente no cenário comunicacional. A proposta do sujeito participante 

resulta de experiências que se acumularam em mudanças nas práticas culturais e na 

convivência dos grupos com recursos para a comunicação (do papiro ao palm top). 

 O homem interfere no processo de comunicação enquanto receptor – directa ou 

indirectamente – conforme a convenção escolhida para a promoção da mensagem. Sendo 

assim, o comportamento desses sujeitos está directamente relacionado com os media sobre 

a qual ocorre o processo de comunicação (Cloutier, 2001). 

 O desenvolvimento da escrita e o invento de novos meios de comunicação 

proporcionaram grandes saltos evolutivos no campo da comunicação e nas práticas da 

cultura. O avanço da tecnologia permite a criação de máquinas que promovem novos 

estímulos nas categorias áudio, imagem e movimento. A nova realidade comunicativa 

repercute-se nas vivências sociais do homem modificando-o. 

 Vive-se hoje a febre da Internet, rede mundial de computadores que interliga 

pessoas de todos os continentes. Para o seu acesso basta que se tenha uma linha telefónica, 

um computador com fax-modem e uma programação de navegação na rede. Vive-se a 

expectativa da união texto-imagem-som em um único aparelho, mais sofisticado que o 

computador, a TV de alta definição (HDTV), que será capaz de inserir o homem moderno 

na era da telemática.  

Quadro 2: Síntese dos episódios da comunicação, segundo Cloutier (2001). 
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Adaptada pela autora do trabalho (2007) 
 

 Tipos Modos Modelos Linguagens Tecnologias Médias 

1
º 

E
p

is
ó

d
io

 

 

Comunicação 

Interpessoal 

 

Exteriorização 

 

EMEREC 

 

Audiovisual 

 

Médias 

Humanos 

- corpo humano 

-natureza 

2
º 

E
p

is
ó

d
io

  

Comunicação de 

Elite 

 

Transposição 

 

E > R 

Áudio 

Visual 

Scripto 

 

Médias de 

Suporte 

- suportes (placa 

argila, papiro…) 

3
º 

 E
p

is
ó

d
io

 

 

Comunicação de 

Massa 

 

 

 

 

Amplificação 

 

> R 

E > R 

> R 

 

Áudio 

Visual 

Scripto 

Audiovisual 

Scriptovisual 

 

 

Mass Média 

- livros 

-jornais 

-discos 

-cinema 

-rádio 

-televisão 

4
º 

 E
p

is
ó

d
io

 

 

 

Comunicação 

Individual 

 

 

Miniaturização 

 

 

 

EMEREC 

Áudio 

Visual 

Scripto 

Audiovisual 

Scriptovisual 

 

 

 

Self média 

- fotografia 

-videografia 

-audiografia 

-informática 

pessoal 

5
º 

E
p

is
ó

d
io

 

 

Comunicação 

Comunitária 

 

 

 

Inter conexão 

 

 

EMEREC 

Áudio 

Visual 

Scripto 

Audiovisual 

Scriptovisual 

 

 

Net média 

 

telecomunicaçõe

  
  

  
6

º 
E

p
is

ó
d

io
 

 

Comunicação 

Universal 

 

 

Numerização 

> R 

E > R 

> R 

EMEREC 

 

Audioscriptovisual 

 

Multimédia 

- todos os meios 

anteriores 

 

No quadro acima indicado, podemos visualizar, de forma sintetizada, os seis 

episódios da comunicação, definidos por Cloutier (2001). 
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3. Comunicação Educativa 
 

A comunicação humana desenvolve-se em diversos campos de diferentes naturezas, 

dos quais podemos destacar dois grupos distintos: a comunicação em pequena escala, e a 

comunicação em larga escala ou “comunicação de massa”. Em ambos os casos, o ser 

humano passou a utilizar utensílios que passaram a auxiliar e a potencializar o processo de 

produção, envio e recepção das mensagens. A tecnologia passou a fazer parte da 

comunicação humana, assim como, passou a participar da maioria das actividades 

desenvolvidas pela humanidade ao longo do seu desenvolvimento. 

Como constatámos, ao longo de todo o ponto anterior, os meios de comunicação 

evoluíram aos longos dos tempos e, como consequência dessa evolução, também se 

alteram as formas de comunicação. De facto, partir dos finais do século XX, a evolução 

das sociedades modernas tem-se pautado pelo desenvolvimento tecnológico o que leva a 

produzir alterações a nível cultural, económico, social e, sobretudo, a nível educacional, 

que para nós constitui o nosso ponto relevante de análise.  

Admitindo que qualquer acto educativo, caracterizado por um conjunto de 

interacções, é um acto de comunicação, acreditamos que perante esta constante evolução 

dos meios de comunicação, a escola tenha que repensar o seu papel comunicacional.  

 

“A escola é antes de tudo uma estrutura de comunicação. Tudo é baseado 
sobre a informação, as inter-relações e as interacções. Com a chegada massiva das 
tecnologias da informação e comunicação nos estabelecimentos de ensino, os 
papéis mudam”. (Cloutier, 2001: 30) 

 

Tal como Cloutier (2001), também Caldas (2002: 21), defende que “a evolução do 

conceito de Comunicação acaba por influenciar decisivamente os processos didácticos 

desenvolvidos em ambientes educativos”, o que nos permite pensar que fruto desta 

evolução, a Comunicação Educativa tenha necessariamente que passar por transformações. 

 Fruto deste conceito dinâmico da comunicação, realizaram-se reformas necessárias 

no sistema educativo, nomeadamente o aparecimento da denominada perspectiva de ensino 

por descoberta, que contraria a perspectiva por transmissão, visão behaviorista da 

aprendizagem, em que tudo se reduz ao professor que assume o protagonismo do processo 

ensino e aprendizagem, injectando os conteúdos, definidos e obrigatórios para dar ao longo 

do ano, nos alunos, que os armazenam sequencialmente no seu cérebro (Silva e Silva, 

2005). Nesta perspectiva, Caldas (2002: 23) referencia que “os diferentes contextos de 
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comunicação podem configurar dois modos diferentes de comunicação educativa: formal e 

informal”. 

Segundo esta autora, tal diferenciação deve-se ao maior ou menor grau de 

formalidade pedagógica da recepção da mensagem e pela ligação dos interlocutores no 

espaço e no tempo. Para tal refere Sánchez (1995) que menciona as diferentes situações 

comunicativas em função do “continuum espacio-temporal”: 

 

1- Mesmo tempo 

Mesmo lugar 

 2- Mesmo tempo 

     Diferente lugar 

2- Diferente tempo 

Mesmo lugar 

 4- Diferente tempo 

      Diferente lugar 

 
Quadro 3: Situações comunicativas em função do “continuum espacio-temporal” 

(Sánchez, 1995: 206, apud Caldas, 2002: 23) 
 

 

Tal como verificámos no ponto anterior, o indivíduo é um ser comunicante, que 

pode assumir o papel quer de emissor quer de receptor (EMEREC), “ O Emerec vive num 

“continuum espacio-temporal”, está situado simultaneamente no espaço e no tempo” 

(Cloutier, 1975: 161), pelo que diferentes combinações de tempo e de lugar permitem 

estabelecer quatro situações de comunicação, quer sejam ou nã0 mediatizadas. 

Assim, retomando a linha de análise de Caldas (2002) podemos dizer que a 

Comunicação Educativa formal se distingue por uma coincidência espacio-temporal, onde, 

professor e alunos estão ao mesmo tempo no mesmo lugar. Tal comunicação concretiza-se 

numa escola, com um professor que, adopta uma postura um pouco magistral e impositiva, 

assumindo-se como um detentor do saber académico, isto é, um saber legitimado nos 

currículos, pela escola, transmitindo esse mesmo saber a um conjunto de alunos. Neste 

caso, a comunicação educativa é “restrita a um número limitado de interlocutores e 

desenvolve-se num contexto essencialmente grupal” (Caldas, 2002: 23). 

Ora, Cloutier (2002) acredita que a educação formal deve deixar de existir e dar 

lugar a papéis e métodos mais diversificados e sobretudo baseados no modelo EMEREC: 

“A escola muda e deve mudar mais rapidamente ainda (…). O 
esquema linear da comunicação que fazia do professor um Emissor «que 
sabe», dos alunos Receptores passivos «que não sabem nada» e do 
conteúdo a ensinar, «mensagens incontestáveis», já não se aplica (ou pelo 
menos não se deveria aplicar). É o modelo EMEREC que deveria 
prevalecer (…)” (Cloutier, 2001: 30). 
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A educação formal, aproveitando-se dos media, pode, de facto, assumir uma 

comunicação mista, identificando-se “no continuum espacio-temporal, no mesmo lugar e 

em diferente tempo, uma vez que pode utilizar documentos mediatizados previamente 

preparados, tempo diferente, como fontes de conhecimento que completam a comunicação 

directa entre os indivíduos” (Caldas, 2002: 23) 

O desenvolvimento de sistemas de ensino à distância resulta numa outra situação 

comunicativa: diferente lugar e diferente tempo. O emissor e o receptor encontram-se em 

lugares diferentes estabelecendo-se uma comunicação mediatizada e à distância – diferente 

lugar –, e visto que ocorre uma preparação prévia do conhecimento, assume uma nova 

dimensão temporal, diferente tempo. 

Contudo, Caldas (2002: 24) refere que as modalidades de formação à distância, 

diferente lugar, podem assumir características presenciais, quando professor e alunos se 

encontram num contexto de educação num mesmo espaço, conquanto mediatizado, como é 

o caso da videoconferência. 

A comunicação educativa informal é mais flexível na utilização das diferentes 

combinações das ligações entre os interlocutores no continuum espacio-temporal e 

assemelha-se muito às vivências da vida real. 

Esta comunicação ocorre num contexto comunicacional cultural onde “o professor 

não é o principal detentor do saber, deve ajudar os alunos a tornarem-se educadores de si 

próprios capazes de procurar a informação, de a julgar e utiliza-la para pensar ou agir” 

(Cloutier, 2001: 30). Assim, “a comunicação passa sobretudo pela experiência vital dos 

interlocutores, renovada pelo encontro com o outro em condições e formas variadas, desde 

a simples conversa aos meios de comunicação social” (Silva, 1998: 67). 

 Analisando o que expusemos até ao momento podemos dizer que a comunicação 

educativa formal caracteriza-se, essencialmente, por um “hipercodificação da mensagem, 

selecção, complexidade e elevada sistematização dos assuntos, que são apresentados de 

novo”. A codificação informal distingue-se pela “hipocodificação da mensagem, baixa 

complexidade e sistematização dos assuntos que não são filtrados pedagogicamente”. 

Contudo não nos devemos prender a estas definições e tomá-las como 

independentes e autónomas, em que cada uma por si só, influência em determinado 

momento e em exclusivo, os indivíduos. 
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“será pois através destes dois processos de comunicação educativa que se 
conseguirá algum equilíbrio nos processos educativos e nos próprios sistemas de 
educação formal (…)” Caldas (2002: 25). 

  

 Assim sendo, a educação e a formação dos alunos deve ser desenvolvida numa 

dimensão educativa, que procure introduzir nas suas práticas, as novas tecnologias, os 

novos media, numa pedagogia estruturada e integradora dos saberes.  

De um modo geral, a Educação com “a visão educacional, considerada 

predominantemente tradicional, fundamenta-se no conceito-chave de que o professor 

transmite um conjunto fixo de informações aos alunos” deve centrar-se actualmente, uma 

vez que é alicerçada nas tecnologias de informação e de comunicação, “nos processos de 

construção, gestão e disseminação do conhecimento, com ênfase no «aprender a aprender» 

e na «educação permanente ao longo da vida»” (Silva e Silva, 2005: 43).        

 Neste contexto, os mesmos autores consideram ainda a construção de uma visão e 

adopção de uma estratégia adequada com relevância na aprendizagem ao longo da vida 

requer uma análise sobre o sentido e o alcance de expressões e referências que podem 

gerar confusões e a proporcionar lacunas de análise e de acção, como por exemplo, 

«sociedade de informação», «sociedade de conhecimentos» e «sociedade de aprendizagem 

ou educativa».    

 Assim, Carneiro (2004: 89- 103) considera que os conceitos de «sociedade de 

informação», «sociedade de conhecimentos» e «sociedade de aprendizagem ou educativa» 

não são equivalentes, porque a primeira assenta em estratégias de acesso, produção, 

armazenamento e utilização de informação, mais concretamente através das tecnologias de 

informação e comunicação; a segunda já abarca os factores de diferenciação resultantes da 

utilização do conhecimento, enquanto elemento que permite a diferenciação que resultam 

da utilização do conhecimento e desenvolvimento de competências. É também da opinião 

de que a informação é muito importante, pois faculta a produção e difusão do 

conhecimento, uma vez que o conhecimento é decisivo quando se generaliza e esclarece os 

alunos, pelo que a aprendizagem ao longo da vida é, neste âmbito, uma chave de inovação 

e de desenvolvimento das competências dos alunos.   

 Neste contexto, segundo Silva e Silva (2005: 45), “o acto pedagógico nas escolas 

precisa ser revisto profundamente nas suas concepções epistemológicas, nos aspectos 

curriculares e principalmente nas abordagens didácticas”. Deste modo, os avanços 

ocorridos nas novas tecnologias, como, por exemplo, nas redes electrónicas de 

comunicação, permitem um melhor acesso à informação e, consequentemente, à produção 
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de conhecimentos, fazendo com que os alunos acedam facilmente às bases de informação 

de que dispõem na escola.    

 Partindo destes pressupostos, a acção do professor deverá deslocar-se do “ensinar 

para o aprender, ou seja, aprender a prender, pelo que a mais significativa necessidade de 

educação contemporânea é a de formar pessoas com capacidade de aprender 

continuamente de forma autónoma, crítica e criativa” (Silva e Silva, 2005: 45).   

 Por outro lado, o professor deve ser um elemento indispensável para que se possam 

operar todas as transformações, uma vez que lhe compete direccionar eficazmente a sua 

prática pedagógica, não unicamente a nível da reprodução de conhecimentos, mas na 

direcção da criação de um “paradigma emergente, que nasce na perspectiva de uma ciência 

contemporânea, definida como ciência pós-moderna” (Silva e Silva, 2005: 45).    

 

 Tendo em consideração o exposto, considera-se que, as abordagens pedagógicas 

tradicionais não são compatíveis com a interactividade e capacidade de promover novas 

aprendizagens proporcionadas pela integração das novas tecnologias no ensino.  

 A este propósito, Means e Olson (1997: 9) referem que  

“há a necessidade de promover a aprendizagem através do envolvimento 
colaborativo em actividades autênticas, estimulantes e multidisciplinares, da 
criação de ambientes complexos, realistas para a pesquisa, disponibilizando 
informação e ferramentas de apoio à mesma (coligir, analisar, apresentar de modo 
sistémico e comunicar informação), e da ligação das salas de aula para pesquisa 
conjunta”.   

 
 

 Como se pode observar, a aprendizagem interactiva, facultada pelos novos meios 

de comunicação, transporta implicações quer para o ensino, quer para a aprendizagem.  

    Esta questão relativamente às novas tecnologias é abordada no capítulo seguinte, 

pelo que não depreendemos mais tempo, neste ponto, a referir as suas características. 

 
                               

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
“ (…) um processo complexo e integrado que envolve pessoas, 

procedimentos, ideias, dispositivos e organização para analisar problemas [de 
aprendizagem] e para construir, implementar, avaliar e gerir soluções para esses 
problemas envolvidos em todos os aspectos da aprendizagem humana”(AECT, 
1977). 
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1. Técnica/ Tecnologia /Novas Tecnologias 
 

1.1.Técnica 
 

Os termos “técnica” e “tecnologia” são ambíguos mas, na sua ambiguidade, podem 

utilizar-se como sinónimos. Na literatura especializada, o conceito “técnica” tende a usar-

se para definir as técnicas artesanais pré-cientificas, já o termo “tecnologia” engloba as 

técnicas industriais vinculadas ao conhecimento científico. Por outro lado os filósofos 

historiadores e sociólogos da técnica utilizam quer um, quer outro termo, tanto para os 

artefactos, que são o produto da técnica ou tecnologia como para os processos ou sistemas 

de acção que dão lugar a esses produtos (Quintanilla, 1989: 33). 

Quer a etimologia da palavra "técnica" como a do vocábulo "tecnologia" ostentam a 

mesma raiz: o verbo grego techné, que indica "criar, produzir, conceber, dar à luz". Essa 

constatação autoriza-nos a afirmar que, a palavra tecnologia não se refere apenas a 

máquinas, meios, suportes (Dicionário de Grego-Inglês de Liddell e Scott, 1969). 

Conforme o Dicionário Espasa-Calpe (apud Rios e Serna, 2000: 15), a técnica é um 

“conjunto de procedimentos e recursos de que se serve uma ciência ou uma arte e a perícia 

ou habilidade para usar esses procedimentos e recursos”. 

A reflexão sobre a técnica, alcançou maior terreno no século XIX, mas este 

conceito tem raízes profundas situadas em épocas bem anteriores.  

Segundo Sancho (2001: 18), já na Grécia, a combinação dos termos techné (arte, 

destreza) e logos (palavra, fala) constituía o fio condutor que, abria o discurso sobre o 

sentido e a finalidade das artes. Nesta época, o sentido de técnica, tal como o concebemos 

hoje, estava pouco desenvolvido por isso, a distinção entre técnica e arte era diminuta. A 

técnica era entendida com um conjunto de regras que proporcionava a concretização de 

algo, por isso “existia a techné da navegação («arte de navegar»), a techné do governo 

(«arte de governar»), a techné do ensino («arte de ensinar»)… (Sancho, 2001: 18). 

A primeira aproximação ao conceito de techné encontra-se em Heródoto que a 

conceptualiza como «um saber fazer de forma eficaz».  

Platão, na obra Protágoras, atribui-lhe um sentido de realização material e concreta 

de algo. Segundo este autor, o estado indefeso mas, inteligente em que se encontra o ser 

humano na natureza aprimora a sua necessidade de desenvolver mecanismos de 
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subsistência e protecção, permitindo-lhe transformar, mediante a techné, a realidade 

natural numa realidade artificial (Sancho, 2001: 18). 

Segundo Aristóteles, a techné é superior à experiência, mas inferior ao raciocínio 

(no sentido de «puro pensar», mesmo que o pensar exija regras). Na Metafísica expõe que 

o género humano vive pela arte e pelo raciocínio (technei kai logismois). Aristóteles, na 

sua física, determina uma diferença fundamental entre a techné e a physis pois, no seu 

entender, a techné realiza o que a physis não pode efectuar ou imita o que a physis produz. 

A sua relação e diferença com a epistéme é, que ambas se ligam ao saber, no entanto, a 

epistéme é uma saber teórico e a techné um saber pratico que pressupõe uma determinada 

finalidade (Sancho, 2001: 18). 

Segundo Valcárcel (2003: 22) a conceptualização de técnica como «saber fazer de 

forma eficaz» e com o sentido de «realização material e concreta de algo» não era uma 

habilidade qualquer mas sim a que seguia certas regras (ofício). 

Assim, o conceito de techné foi, simultaneamente, percebido como arte, ciência e 

procedimento e, constituiu a base a partir da qual se desenvolveram a técnica e a 

tecnologia. E, ainda que não corresponda exactamente àquilo que hoje entendemos por 

técnica e tecnologia, demonstra a preocupação do ser humano por inventar procedimentos 

e instrumentos, produzir artefactos que, o ajudem a melhorar o seu meio ambiente, 

transformando a natureza, protegendo-se de ameaças e organizando a sua vida. Neste 

sentido de techné, já se insinuava o que hoje percebemos como técnica e tecnologia, 

embora a tecnologia agregue um componente teórico que a técnica não tem. 

 Na Idade Média, o termo técnica continuou conotado à ideia de ars (arte), 

analogamente à ideia de techné grega. Progressivamente a ars mechanica foi cedendo o 

lugar à técnica propriamente dita (Sancho, 2001: 18). 

Segundo Blanco e Silva (1993: 38) foi nos princípios do século XVIII que 

aconteceu a metamorfose do pensamento técnico, distanciando-o do carácter descritivo, 

para se comprometer com a experimentação, a verificação e a comprovação de dados e 

teorias “através do estreitamento dos laços entre os práticos (saber técnico) e os teóricos 

(saber intelectual) ”. 

Na Idade Moderna a técnica foi tema de maior reflexão. Francis Bacon, na sua obra 

News Atlantis (1627), refere-a como fonte de progresso de uma cidade, (cidade utópica, em 

que o mais importante eram os grupos de investigadores e a descoberta de novas verdades 

que, podem proporcionar uma alteração de vida) (Sancho, 2001: 19).   
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Acreditamos que foi na Idade Moderna que se destacaram as técnicas mecânicas e 

se incorporaram outras concepções técnicas (o como, o “saber-fazer”, o método aplicado) 

ao saber (agora como ciência). Nessa época, chegou-se a considerar que “o saber é 

fundamentalmente técnico”. Como aplicação, podemos dizer que a tecnologia (como 

conjunto complexo de técnicas, artes, ofícios e saberes elaborados e/ou aplicados) é um 

trabalho exercido sobre a natureza e sobre os homens. Assim, seguindo-se a antropologia 

da técnica (para o passado e presente) e a epistemologia da tecnologia (para o presente e 

futuro), teríamos que: a tecnologia é a arte que transforma o mundo natural em realidades 

artificiais.  

Antes do século XIX, a técnica não constituía assunto independente e, muito menos 

um possível problema como tal, não mereceu atenção especial. Aparecia integrada noutras 

reflexões como uma componente a mais da realidade. 

 No século XIX o tema da técnica – como se conhecia o todo do fenómeno 

tecnológico – conquistou um espaço fundamental na reflexão. Muitos pensadores 

coincidiram nessa avaliação. Pouco a pouco constituiu um facto singular, isolável do resto 

dos factores da realidade.  

A reflexão filosófica no século XIX, também, dirigiu o seu interesse para a 

tecnologia. Inclusive, se terá pensado numa ramificação da filosofia orientada para a 

tecnologia. Neste sentido o filósofo alemão Ernst Kapp (1808-1896) define o termo 

«filosofia da técnica» e oferece uma série de interessantes aproximações ao fenómeno da 

técnica. Apresenta a técnica como um meio que proporciona um maior desenvolvimento 

moral, cultural e intelectual da humanidade. Kapp legitima este progresso tecnológico e 

projecta-o a outros âmbitos de organização (política, económica e social). É nas ideias 

desse autor que se encontra a génese do que, posteriormente, viria a ser a tecnologia 

(Valcárcel, 2003: 22). 

Nos começos do século XX, a técnica abrangia não só um conjunto de ferramentas 

e máquinas, como também, um conjunto de meios, processos e ideias e foi tida em 

consideração numa perspectiva antropológica:  

 

“Por volta dos anos 50, [a técnica] era definida por frases tais como «os meios 
ou a actividade mediante a qual os seres humanos tratam de mudar ou manipular o seu 
meio» e também como «ciência ou conhecimento aplicado»” (Sancho, 2001: 18). 

 
 

“Ortega y Gasset (1939) (…) conclui que a dimensão mais importante da 
técnica não reside na satisfação das necessidades humanas mas sim na amplificação do 
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campo de possibilidades de acção do homem sobre o meio”. (apud Valcárcel, 2003: 
22). 

 
Segundo (Sancho, 2001: 19) é nas sociedades industriais e pós-industriais que as 

tecnologias se convertem num fenómeno divulgado. De facto, a interacção do homem com 

as tecnologias mudou inteiramente o mundo e o próprio indivíduo.  

 

 “ (…) o impulso tecnológico do séc. XX marca as instituições sociais e 
interfere em todos os sectores da actividade humana. Os seus efeitos ultrapassaram 
em muito as simples mudanças do modo de fazer determinadas coisas, pois 
manifestaram-se em transformações progressivas das formas de vida” (Blanco e 
Silva, 1993: 38) 

 

O século XX é evidentemente marcado pelos grandes avanços tecnológicos que 

rapidamente se enraízam. Tais progressos são visíveis nas comunicações, indústria, 

transportes, medicina, entre outros, o que afecta, de forma clara, a própria vida e valores do 

ser humano. Perante tanto progresso surgiu, igualmente, uma certa preocupação referente 

às consequências do desenvolvimento industrial, apontando o resultado negativo da 

técnica. Pensadores de variadas origens e de distintas tendências manifestaram-se sobre o 

assunto. 

Alguns, já na década dos anos vinte chamaram ao nosso tempo a “era da 

tecnologia”. 

 Com a década sessenta, do século passado, ocorre o início de um giro importante na 

colocação do tema da tecnologia. Nessa época, a reflexão explode e sai dos trilhos 

prioritários da literatura, da filosofia e da sociologia, nos quais se havia movido até esse 

momento. Podemos dizer que a tecnologia adquire, nessa década, um carácter mais 

‘popular’ ao mesmo tempo em que, se difunde uma linha de análise mais propriamente 

técnico. É neste período que a tecnologia começa a colocar-se num lugar cada vez mais 

importante na sociedade.  

Heidegger (1997) numa análise muito original, afirma que “ (…) a técnica não é, 

portanto, meramente um meio. É um modo de desabrigar” e “a técnica essencializa-se no 

âmbito onde acontece o desabrigar e o desocultamento, onde acontece a alethéia”. Segundo 

ele, a verdade, em termos filosóficos, é desvendada, naquilo que ela permite descobrir. No 

mesmo texto, Heidegger desenvolve a ideia de que a técnica é aquilo que se dispõe ao 

desvelamento. Essa disponibilidade retém, no entanto, algo de indisponível, é algo que se 

mostra e se oculta ao mesmo tempo, já que a essência da técnica é justamente essa 

disponibilidade, esse estar permanentemente disponível.  
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 Desta maneira, junto aos mais apreensivos e aos críticos da tecnologia, surgem 

aqueles que vem com entusiasmo o desenvolvimento tecnológico. Entre os extremos, surge 

uma ampla variedade de posições com multiplicidade de matizes e enfoques. 

O impulso tecnológico foi no século XX e, por isso, é sobretudo a partir dessa 

altura que a relação do homem com a tecnologia é mais visível uma vez que, esta afecta 

todos os domínios da actividade humana.  

Não devemos porém esquecer que o homem desde sempre esteve ligado à técnica e 

que a sua relação com a natureza foi sempre mediada por aquela. Resta-nos pois entender 

qual a diferença entre tecnologia e técnica. Esta diferença pode ser explicada perante a 

ciência pois, se a ciência transporta formas de saber, a tecnologia carrega formas de fazer 

baseando-se nos conceitos da ciência. 

 

“Se a ciência aporta formas de saber, a tecnologia aporta formas de fazer 
baseando-se nos conceitos científicos. A tecnologia vincula-se fundamentalmente 
às técnicas industriais enquanto que a técnica se relaciona com habilidades práticas 
vinculadas a processos artesanais” (Valcárcel, 2000: 23). 

 

Por outro lado, a tecnologia, enquanto processo humano, faz parte da cultura e 

acarreta consigo determinados valores, impõe determinadas relações do homem com a 

natureza e com o próprio homem (Valcárcel, 2000: 23). 

Uma análise atenta da tecnologia exige ma abordagem e reflexão acerca de uma 

gama variada de âmbitos em que ela se insere e repercute. Seria interessante analisá-la, de 

forma mais aprofundada, do ponto de vista filosófico, antropológico, científico, 

económico, social, cultural, educativo, entre outros. Contudo, ao longo deste trabalho, 

pretendemos fixar a nossa atenção, de forma mais profunda, apenas na sua relação com a 

educação. 

 
 
 

1.2. Tecnologia / Novas Tecnologias  
 

Como anteriormente deixámos transparecer, a tecnologia emerge quando a techné 

se incorpora no logos, o que leva a contemplá-la como a teoria da técnica, encontrando-se 

entre as ciências especulativas e os conhecimentos aplicativos técnicos (Cabero, 2001: 16) 

Blanco & Silva (1993: 37-38) refere que termo tecnologia vem do grego techné 

(arte e ofício) e logos (estudo de) e, refere-se à fixação dos termos técnicos, designando os 

utensílios, as máquinas, as suas partes e as operações dos ofícios. Esta definição remete-
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nos para uma tecnologia descritiva e numerativa não teve grande prestígio social durante 

milénios em favor do saber intelectual. 

“O termo tecnologia vem do grego techné (arte, ofício) e logos (estudo de) 
e referia-se à fixação dos termos técnicos, designando os utensílios, as máquinas, 
suas partes e as operações dos ofícios”.  

  

Segundo estes autores trata-se de uma «tecnologia descritiva e enumerativa», 

apesar do auxílio prestado para o saber intelectual. O mais significativo da transformação 

do pensamento técnico acontece nos princípios do século XVIII através do estreitamento 

dos laços entre os práticos (saber técnico) e os teóricos (saber intelectual). 

  A partir daí, 

 “a tecnologia estuda, de forma profunda e segundo uma ordem 
sistemática, como encontrar os meios de atingir um objectivo final, a partir de 
princípios verdadeiros e de experiências seguras” e, “passa a ser considerada como 
aplicação de conhecimentos científicos na resolução de problemas, de tal modo 
que, hoje em dia, falar em tecnologia é sinonimo de ciência aplicada” (Deforge, 
1979:  8). 

 

A tecnologia apresenta-se actualmente, como um dos termos mais usados na nossa 

cultura ocidental e a partir de diversas orientações, referindo-se, quer ao produto, produto 

avançado e sofisticado, quer ao processo seguido para a construção e desenho de 

determinados artefactos e instrumentos (Cabero, 2001: 14). 

As várias definições e concepções respeitantes à tecnologia são múltiplas e 

diversas: 

Em apontamento do Dicionário da Língua Portuguesa Houaiss-Electrónico, 

“tecnologia” é uma “teoria geral e/ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, 

métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da actividade humana 

(...)”. 

No entanto, duas dimensões podem ser distinguidas com vista de uma 

conceptualização de tecnologia educativa, sendo que a primeira firma a seguinte posição:  

 

“(...) pode ser definida como aplicação sistemática de conhecimentos 
científicos e tecnológicos à solução de problemas educacionais ou como teorias e 
estudos específicos sobre o desenvolvimento e emprego de ferramentas, máquinas 
e procedimentos técnicos, em geral, em educação” (Fidalgo, & Machado, 2000). 

 

No seguimento, o mesmo apontamento complementa mais especificamente, que o 

termo tem sido utilizado para se referir à “aplicação da tecnologia, associada às ciências 

físicas e à engenharia na construção de instrumentos e equipamentos para fins de instrução. 
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Estão compreendidos nesta categoria os equipamentos de projecção, gravadores, 

laboratórios de linguagem, televisão, máquinas de ensinar e sistemas de ensino baseados 

em computadores”. 

Segundo Medway (1984: 4) existem três formas para utilizar este conceito: desde o 

uso coloquial que se utiliza com claras preferências a artefactos e utensílios mecânicos, 

conjunto organizado de especialistas pelos quais os objectos e sistemas se produzem e 

podem resultar inalcançáveis, mediante o corpo tradicional de conhecimentos e um uso 

académico claramente referido. 

Para Tobar-Arbulu (1988: 109) a tecnologia é “como um campo de conhecimento 

orientado para a acção, ou seja, é como uma actividade humana que pressupõe obter, 

utilizar e difundir conhecimentos”. 

González y outros (1994: 124-145) ampliam as concepções citadas como uma nova 

matriz, consistente em enfatizar os aspectos sociais sobre os técnicos, de modo a perceber a 

tecnologia como um completo interactivo de organização social. 

Martínez (1996: 17), sugere que a tecnologia é  

 

“a união de desenhos e meios, que pretendem potenciar ao homem, como 
criando novas capacidades, como ampliando as existentes, de tal forma que a sua 
actuação sobre o meio que o rodeia e sobre si seja mais eficaz”. 

 
  
 Sarramona (1990) ao referir-se à tecnologia salienta algumas das suas 

características epistemológicas: 

• Racionalidade, ou seja, as decisões adoptadas devem apoiar-se em decisões 

razoáveis.  

• Sistematismo, uma vez que os elementos que intervêm no processo são 

contemplados em si mesmo e em relação outros, estabelecendo-se entre eles uma 

relação de tal ordem, que os campos produzidos num dos seus componentes 

repercutem-se nos restantes. 

• Planificação, a tecnologia concebe um processo antecipatório sobre a acção e, 

decidir, é precedida por uma organização da acção. 

• Clarificação das metas, ou seja, demonstra como um processo requer uma 

planificação cuidada em volta de objectivos e metas previamente determinados. 

• Controlo, pois todo o processo deve ser revisto para que não se desvie das 

condições previstas na acção. 

•  Eficácia, onde o tecnólogo procura os objectivos pré-estabelecidos. 
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Racionalidade 

Sistematismo 

Planificação 

Clarificação das metas 

Controlo 

Eficácia 

Optimização 

Reprodutividade 

Uma acção intencional 

• Optimização, na medida em que se pretende rentabilizar o máximo de recursos e 

elementos que intervêm no desenvolvimento tecnológico. 

 

Também Cabero (2001: 29) acrescenta mais duas que considera importantes: a 

reprodutividade e o facto de ser uma acção intencional:  

• Reprodutividade pois deve poder adaptar-se às exigências de cada tecnologia 

concreta e a diferentes contextos em que se aplique, de maneira que esta 

característica implica obrigatoriamente a replicalidade. 

• Uma acção intencional pois, em caso contrário, não teríamos um enfoque 

tecnológico mas sim, um meramente teórico e aplicativo, uma vez que “ a 

tecnologia não procura resolver problemas do meio para que nos adaptemos ao 

mesmo, mas sim, a adaptação do meio às características e peculiaridades do ser 

humano”. 

 

Quadro 4: Síntese das características epistemológicas da Tecnologia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vimos, muitas são as acepções e as definições de tecnologia, mas tal como 

expusemos ao longo do primeiro capítulo deste trabalho, relativamente à evolução da 

comunicação (imagem, escrita, texto, imagem virtual….) também a tecnologia tem 

evoluído ao longo dos tempos. Se conforme Cloutier (2001) passamos de uma 

“comunicação interpessoal” para a actual “comunicação universal”, isto é, de “media 

humanos” para “ multimédia” então, sugere-nos que houve uma evolução dos meios 

tecnológicos. 
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Assim, perante este panorama é importante referir que falar da tecnologia de 

“ontem” não é falar da tecnologia de “hoje” pois, os meios tecnológicos evoluem e 

marcam, a seu tempo, a sociedade em que se inserem, nos diversos domínios. Deste modo, 

falar de tecnologia “ontem” é falar de meios como a televisão, o vídeo a informática, entre 

outros. 

Ora, hoje, já há “novas tecnologias”, “novos meios” como a “multimédia”. Assim, 

tal como a técnica evoluiu a dada altura e assumiu o conceito de tecnologia, também 

hodiernamente, a tecnologia se vê complementada pelo conceito de Novas Tecnologias.  

“ um novo espectro percorre o mundo: as novas tecnologias. Neste período 
ambivalente os medos despertam e as esperanças da nossa sociedade, na crise, são 
iluminadas. A sua conjectura ambivalente debate-se com o seu conteúdo específico 
e desconhecem-se em boa medida os seus efeitos precisos, mas apenas nada põe 
em dúvida a sua importância histórica e a mudança qualitativa que introduzem no 
nosso modo de produzir, gesticular, consumir e morrer” (Castell y outros, 1983: 6). 

 

Cloutier (2001: 53) vai mais longe relativamente à noção de novas tecnologias pois 

segundo o autor nós vivemos na “era da comunicação universal, na qual entrámos no início 

do século XXI e é marcada pelo desenvolvimento rápido das tecnologias da informação e 

comunicação que denominamos correntemente de TIC ou ainda de NTIC”. 

A presença das novas tecnologias na nossa sociedade é cada vez maior e tal 

crescimento é perceptível pelos nossos sentidos, sobretudo pela visão, pois basta-nos olhar 

ao nosso redor para vislumbrarmos as inúmeras manifestações tecnológicas existentes e 

presentes em todos os domínios da nossa cultura (Raposo, 2002: 25). 

Mediante o contexto (económico, político, cultural, educativo…) em que se 

inserem, a sua aplicação será diferenciada e as suas virtudes aproveitadas de igual forma. 

Cada contexto mediante as suas normas e regras, aplica-as para melhorar os processos já 

vigentes, de modo a não prejudicar o funcionamento em vigor (Raposo, 2002: 25). 

As novas tecnologias revelam, de facto, interesse para os mais variados contextos 

uma vez que são capazes de “armazenar”, “tratar” e “manipular”, grandes quantidades de 

informação, constituem, de facto, novas fórmulas de comunicação entre os indivíduos 

promovendo actualização e formação. 

 “ Novas Tecnologias” é um conceito que se refere a muitas coisas (aparatos, 

técnicas, materiais em planos de estudo) e que é susceptível de ser abordado a partir de 

variadíssimas disciplinas e em diferentes meios do saber: medicina, publicidade, economia, 

física, educação, entre outros. Normalmente, esse conceito está associado de uma forma 
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generalizada ao meio de informação e de comunicação talvez porque, esta parcela 

tecnológica trouxe um desenvolvimento e impacto consideráveis nos últimos anos. 

Pelo exposto, constatamos que as novas tecnologias são meios de que a sociedade 

dispõe e que pressupõem uma mudança pela inovação. 

Como já referimos, o conceito “novas tecnologias” pressupõe diferentes 

denominações. Assim, pensamos ser importante salientar algumas definições: 

 

UNESCO (1982 apud Raposo, 2002: 27), denomina as novas tecnologias de 

“Novas tecnologias da Informação (NTI)” e define-as como: 

 

“o conjunto de disciplinas cientificas, tecnológicas de engenharia e de 
técnicas de gestão empregadas no manejo e processamento da informação; as suas 
aplicações; os computadores e a sua interacção com homens e maquinas; e os 
conteúdos associados de carácter social, económico e cultural”. 
 

Segundo a FUNDESCO (1986 apud Raposo, 2002: 27), são denominadas de “ 

Tecnologias da Informação (TI)” pois são: 

 

“ tecnologias que permitem a aquisição, produção, armazenamento, 
tratamento, comunicação, registo e apresentação de dados contidos em sinais de 
natureza acústica, óptica ou electromagnética”. 

 

Vázquez e Beltrán (1989 apud Raposo, 2002: 27) definem-nas como “Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC)” porque constituem o “desenvolvimento de máquinas 

e dispositivos desenhados para armazenar, operar, transmitir, etc., de modo flexível, 

grandes quantidades de informação”. 

Bartolomé (1989 apud Raposo, 2002: 27), designa-as de “Novas tecnologias (NT)” 

pois representam os últimos desenvolvimentos tecnológicos e as suas aplicações, 

centrando-se nos processos de comunicação que se agrupam em três grandes áreas: a 

informação, o vídeo e as telecomunicação. 

Vázquez (1991) intitula as Novas Tecnologias de “ Novas Tecnologias aplicadas à 

Educação (NNTT)” uma vez que são tecnologias da informação aplicadas ao campo 

pedagógico com o objectivo de racionalizar os processos educativos, melhorar os 

resultados do sistema escolar e assegurar o acesso ao mesmo, de grupos 

convencionalmente excluídos. 

Medrano (1993 apud Raposo, 2002: 28) conceitualiza-as de “Novas Tecnologias 

(NT)” por se referirem a todos aqueles equipamentos ou sistemas técnicos que servem de 
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suporte à informação através de canais visuais, auditivas ou ambas. Trata-se portanto de 

sistemas mecânicos, electromecânicos ou informáticos que abarcam e reproduzem 

informação e das suas aplicações nos distintos campos e processos de comunicação. 

Marchán e Porras (1994: 10) denominam-nas de “Novas Tecnologias da Informação” 

(NTI) e referem que “fruto da combinação dos recentes avanços em microeléctronica, 

informática e telecomunicações, aportam novas perspectivas, serviços e veículospara as 

finções básicas de armazenamento e recuperação da informação”. 

González (1994 apud Raposo, 2002: 28) concorda com as duas denominações 

anteriores pois, são um novo conjunto de ferramentas, suportes e canais para o tratamento e 

acesso à informação. 

 Identicamente Martinez (1995, apud Raposo, 2002: 28) defende esta designação 

pois são: 

“todos aqueles meios de comunicação e de tratamento da informação que 
vão surgindo da união dos avanços propiciados pelo desenvolvimento da 
tecnologia electrónica e as ferramentas conceptuais, tão conhecidas como aquelas 
outras que vinham sendo desenvolvidas como consequência de emprego destas 
novas tecnologias e do avanço do conhecimento humano” (Rivas, 2002: 28). 

  
Martinez (1995 apud Raposo, 2002: 28) também adoptou a classificação de “Novas 

Tecnologias da Comunicação (NTC)” porque: 

 

“todas aquelas tecnologias surgidas da raiz do desenvolvimento da 
microelectrónica, (…) e que transformaram o mundo das telecomunicações, tanto 
do ponto de vista da velocidade como da capacidade de transmissão e das 
possibilidades educativas propriamente ditas”. 

 
Para Garcia Varcável (1996 apud Raposo 2002: 28) as Novas Tecnologias são 

definidas como “ Novas Tecnologias (NT) porque implicam três grandes áreas de 

comunicação: o vídeo, a informática e a telecomunicação. Não se refere unicamente aos 

equipamentos (hardware) que tornam possível esta comunicação, como também o 

desenvolvimento de aplicações (softwares). 

Adell (1997 apud Raposo, 2002: 28) partilha da ideia de Garcia Varcável (1996) e 

acrescenta que:  
“são um conjunto de processos e produtos derivados das novas ferramentas 

(hardware e software), suportes da informação e canais de comunicação 
relacionados com o armazenamento, processamento e transmissão digitalizada de 
dados”. 

 

Tirado (1997) faz a distinção entre “novas tecnologias” e “tecnologias avançadas”, 

indicando que as estas últimas são aquelas que possuem, em relação às anteriores, os 
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atributos de interactividade multimédia, frente à interactividade nomomédia das 

denominadas “novas” bem como, a susceptibilidade de flexibilidade espacio-temporal 

frente à flexibilização espacial e temporal. 

Grégoire, et al., (1996: 01) diz que o termo Novas tecnologias é  

 

“uma abreviatura de novas tecnologias de informação e comunicação, que 
são definidas como uma série de tecnologias que geralmente incluem o 
computador e que, quando combinadas ou interconectadas, são caracterizadas pelo 
seu poder de memorizar, processar, tornar acessível (na tela ou em outro suporte) e 
transmitir, em princípio para qualquer lugar, uma quantidade virtualmente 
ilimitada e extremamente diversificada de dados”. 

 
 

Assim, é de realçar que todas as definições de “novas tecnologias” apresentadas, 

salientam a ideia de informação e as novas descobertas que dela derivam.  

Cabero (1994) aborda a ideia de que as tecnologias, não existem para serem só 

contempladas, admiradas pelas suas virtuosidades, mas sim, empregadas pois pressupõem 

um sentido prático e de aplicação.   

O seu carácter inovador e, a respectiva influência que estas tecnologias exercem na 

mudança tecnológica e cultural constituem uma das suas características básicas. (Gonzáles, 

1994).  

É importante realçar que a acepção de “novas tecnologias”, no sentido de 

“novo”/”inovação”  não se restringe unicamente aos novos suportes surgidos mas também, 

a interacção, ao uso com meios já existentes. 

Segundo Bartolome (1989), Medrano (1993) e Garcia Varcavel (1996), um aspecto 

fundamental presente na maioria das definições, refere-se aos grandes sistemas implicados 

nestas novas tecnologias: o vídeo, a informática e a telecomunicação. 

Se analisarmos as definições da UNESCO (1982), Vasquez (1991) e de Martinez 

(1995) percebemos que as novas tecnologias influenciam os processos de comunicação 

pois o seu feedback tanto pode ser sincrónico como anacrónico e não exige que se 

compartilhe um mesmo lugar. 

Raposo (2002: 26) defende que a designação atribuída às “novas tecnologias” 

Assim, o termo “novas tecnologias” não se refere unicamente a um conjunto de “novos 

meios” mas também a um conjunto de novas formas de uso, que eles permitem que se faça 

dos “velhos meios”. Neste contexto é importante referir que por novos meios se entende: 

“ vídeo interactivo, vídeo texto e teletexto, televisão por satélite e cabo, 
televisão interactiva, hiperdocumentos, discos digitais em distintos formatos (CD-
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Room, DVD…), sistemas multimédia, tele e vídeoconferência, sistemas de 
expertos, realidade virtual, correio electrónico, telemática, etc,.) (Raposo, 2002: 
29). 
 

Por “velhos meios” apontamos o retroprojector, projector de dispositivos, projector 

de opacos, etc. (Raposo, 2002: 29). 

Como constatámos, quando nos referimos às Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (NTIC), num contexto social e a Novas Tecnologias aplicadas à Educação 

(NNTT) ou fazer-lhes referência no contexto educativo, estamos a falar de conceitos 

idênticos e sinónimos (TIC; NT; NTI; NTC; NNTT; NTIC) (Raposo, 2002: 29). 

Pelo exposto e, segundo a autora supracitada percebemos que as “novas 

tecnologias” possuem características que lhe são próprias, específicas dos avanços 

tecnológicos que as qualificam: a digitalização, a interactividade, a qualidade de imagem, a 

automatização, a sobredimensão, a imaterialidade, a instantaneidade, a inovação, a 

interconexão, a diversidade e a influência sobre os processos em virtude dos produtos: 

• A digitalização consiste na transformação da informação em códigos numéricos, 

que permitem que a distribuição da informação seja realizada de forma mais rápida. 

Proporciona a transmissão, em simultâneo, através dos mesmos canais, de variadíssimas 

formas de informação. Exemplo disto é, a rede digital de serviços integrados (RDSI), que 

permite a distribuição de todos os serviços necessários (videoconferências, televisão…) 

por uma única rede. 

• A interactividade faculta uma relação de “diálogo” entre o homem e a máquina. 

Estas tecnologias para além de possibilitarem que o utilizador elabore mensagens (acção 

que as tecnologias tradicionais também realizam) decide, igualmente, a sequência da 

informação a seguir, designa o ritmo e a quantidade de informação que se deseja e permite 

ainda, eleger o tipo de código a empregar no tratamento da informação. 

 • A imagem de alta definição altera a produção técnica de imagens a nível 

criativo, receptor, difusor, estético e expressivo, na medida em que, estas novas tecnologias 

dispõem de imagens de alta qualidade com melhores elementos cromáticos, aumento do 

número de cores definidas e representadas, tonalidades, fiabilidade e fidelidade com que se 

podem transferir de um ponto para outro, e o facto de evitar interrupções na transferência 

da mensagem e ruídos comunicativos a elas associadas. 

 • A automatização do trabalho incorporado pela informática permite que muito do 

trabalho antes feito pelo ser humano é hoje realizado pelas máquinas, possibilitando o 

tratamento de maior quantidade de informação com mais rapidez.  
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 • A sobredimensão no tratamento da grande quantidade de informação pois as 

novas tecnologias possibilitam novas linguagens expressivas, como é o caso dos 

multimédia, hipermédia, hipertexto, entre outros, surgindo a necessidade de adquirir novos 

domínios alfabéticos que pressupõem a aprendizagem de novas habilidades específicas (no 

caso da linguagem multimédia e novas formas de organizar e combinar os códigos). 

Pressupõem uma forma não linear de aceder a uma determinada informação 

• A imaterialidade no sentido de que a matéria-prima, à volta da qual desenvolvem 

a sua actividade é a informação, e informação em múltiplos códigos e formas: visuais, 

auditivas, audiovisuais, textuais, de dados quer sejam fixas ou em movimento, individuais 

ou em conjunto. Esta imaterialidade é a possibilidade de construir mensagens sem 

referentes externos, alargar a criatividade e elaborar imagens impensáveis. 

• A instantaneidade da informação pois rompem-se as barreiras temporais e 

espaciais de nações e culturas (a comunicação via satélite). Em poucos segundos dispomos 

de um contacto directo, de forma imediata, de qualquer tipo de informação, de qualquer 

parte do mundo.   

• A inovação uma vez que qualquer uma destas novas tecnologias tem como 

principal objectivo a novidade, a melhoria e a mudança qualitativa e quantitativa da sua 

predecessora. 

• A interconexão pois possibilitam a formação de uma rede de comunicação. As 

novas tecnologias podem coligar-se e ampliar desta forma tanto as suas possibilidades 

individuais como levar à construção de novas realidades expressivas e comunicativas, 

como é o caso da combinação da televisão por satélite ou por cabo ou dos meios 

informáticos ou ainda do vídeo disco se tornar em vídeo interactivo. 

• A diversidade pois não existe uma única tecnologia mas sim uma variedade de 

novas tecnologias que podem desempenhar inúmeras funções, desde transmissão de 

informação e a possibilidade de interacção entre os utilizadores, como ono caso da 

videoconferência. 

• A influência sobre os processos em virtude dos produtos pois o fundamental 

nestas novas tecnologias centra-se nos processos a seguir até se chegar aos produtos 

pretendidos, processos esses que não só determinam qualidades diferentes nos produtos 

como também qualidades diferentes e isto pressupondo sempre a aquisição de novas 

competências. por parte dos utilizadores.  
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Digitalização 

Interactividade 

Qualidade de imagem 

Automatização 

Sobredimensão 

Imaterialidade 

Instantaneidade 

Inovação 

Interconexão 

Diversidade 

Influência sobre os processos em virtude dos produtos 

Quadro 5: Síntese das características gerais das Novas Tecnologias da Informação e  

Comunicação segundo Raposo (2002). 

 

Cabero (2001: 300) defende que as novas tecnologias  

 

“são aqueles meios electrónicos que criam, armazenam, recuperam e 
transmitem a informação quantitativamente veloz e em grande quantidade, 
fazendo-o combinando diferentes tipos de códigos numa realidade hipermédia”. 

 

O mesmo autor advoga que as estas tecnologias se distinguem das tradicionais, não 

no que se refere ao meio de ensino mas sim, nas possibilidades de criação de novos 

contornos comunicativos e expressivos que facilitam aos receptores a oportunidade de 

desenvolver novas experiências formativas, expressivas e educativas.  

 
Tal como Raposo (2002) também Cabero (2001) se refere às características das 

novas tecnologias. Para além das já apresentadas anteriormente por Raposo (2002) este 

autor refere ainda três que considera pertinentes neste ponto de vista de análise: 

 • Introdução em todos os sectores (culturais, económicos, educativos e industriais) 

pois estas tecnologias penetram directamente em todos os sectores da nossa vida, desde o 

trabalho até ao lazer, desde as formas de relacionamento às de conhecer e aprender. 
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 • Potencialização da audiência segmentaria e diferenciada uma vez que os 

programas e os meios se especializam mediante as características e necessidades dos 

receptores. 

 • Capacidade de armazenamento uma vez que permitem incorporar em espaços 

reduzidos, amplos volumes de informação. 

 

Contudo, no dizer de Cabero (s/d) esta ideia de novidade acarreta consigo 

modificações significativas nos contornos clássicos e tradicionais da comunicação. Refere 

que apontam uma modificação na elaboração e distribuição dos meios de comunicação, 

criam novas possibilidades de expressão e desenvolvem novas extenções da informação, 

aproximando-nos do conceito formulado por McLuhan de “aldeia Global”. 

 

“ Nas NT só nos movemos em duas grandes linhas de força: o seu 
retrocesso absoluto e a sua aceitação “cega”. De maneira que os “apocalípticos” e 
“integrados” que denominava Eco, se encontram fielmente reflectidos nas mesmas 
(…)” ( Cabero, s/d). 

 

Embora as novas tecnologias tenham surgido num contexto exterior ao ensino, 

constituem meios cujo emprego se pode aplicar no contexto educativo com inúmeras 

finalidades. (Raposo, 2002: 25). 

Como constatámos anteriormente, e conforme refere Raposo (2002: 26), o termo 

“novas tecnologias” quando aplicado ao ensino, detém uma pluralidade conceptual que, 

embora nos confunda inicialmente, de modo geral refere-se, fundamentalmente, ao mesmo 

conceito: novos meios, tecnologias avançadas, novas tecnologias, tecnologias da 

informação, meios e recursos tecnológicos. 

As três primeiras acepções remetem-nos para “novidade”, o “novo”, “original”e 

“inovador” que constituem os meios. As duas últimas, embora incluem na sua acepção um 

cariz mais tradicional abrangente. No entanto, todos os conceitos são tecnologias que estão 

integradas na Educação. 

Perante estas abordagens verificamos que o termo “novas tecnologias” possui, de 

facto, uma pluralidade de conotações. Contudo para este estudo, interessa-nos sobretudo 

salientar os aspectos fundamentalmente educativos de que falaremos no ponto seguinte. 

Tal como já referenciámos, Cloutier (2001: 53) acredita que estamos numa nova era 

da comunicação, onde predominam as novas tecnologias da informação e comunicação. 

Contudo este autor refere que estas tecnologias não são, de todo, novas pois, o homo 
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communicans conseguiu codificar as suas mensagens, para as transmitir no tempo e no 

espaço, há já muito tempo. Tal constatação remete-nos obrigatoriamente para a história da 

evolução da comunicação, no capítulo I, onde verificámos a evolução dos media desde os 

media humanos e os media suporte até aos media tecnológicos. 

Jean Cloutier vem, de certa forma, contrariar esta ideia de “novo” nas novas 

tecnologias pois acredita que estas não são realmente novas, uma vez que a noção de 

novidade reside essencialmente nos métodos de codificação das mensagens, “assim, as 

tecnologias não são novas: o que é realmente novo, é o método de codificação das 

mensagens” (Cloutier, 2001: 53).  

Antes da informática os media eram analógicos, ou seja, reproduziam a linguagem 

humana. Ora actualmente, os media são numéricos, uma vez que codificam todas as 

linguagens de forma idêntica, em sinais binários 0 e 1, tal como o faz a informática. 

Assim, Cloutier (2001) afirma que a evolução das tecnologias da informação e 

comunicação são o resultado da evolução da tecnologia em geral. 

“ O ser humano criou os utensílios para prolongar as suas mãos; a roda, os 
seus pés; a máquina, o seu corpo; a electricidade e a electrónica, são os sistemas 
nervosos; a informática é o seu cérebro” (Cloutier, 2001: 53). 

 

 O autor acrescenta ainda que “ (o homem) dotou-se de meios de transporte para 

vencer o espaço e de meios de comunicação para transpor tanto o espaço como o tempo”. 

Esta analogia citada pelo autor entre os meios de transporte e de comunicação ajuda, de 

certa forma, a compreender o que está na origem da globalização. Ainda na sequência do 

seu pensamento o autor expõe que em vez de falarmos de NTIC deveríamos referir-nos a 

TNIC, ou seja Tecnologias Numéricas da Informação e Comunicação uma vez que, são 

estas que proporcionam a integração das três grandes tecnologias “que se desenvolveram 

em paralelo ao longo dos tempos”, que hoje convergem: as TELEcomunicações, os 

MEDIA e a informáTICA, formando o que Cloutier (2001: 53) denomina de 

TELEMEDIATICA. 

 

Por sua vez Cabero (1994) refere-se às “Novas Tecnologias” com algumas 

dificuldade na definição do conceito de “novo”. Para o autor, esta denominação é 

“desafortunada” e “desapropriada” uma vez que o conceito de novidade não se mantém por 

muito tempo. 

“é necessário ter em conta desde o inicio a desafortunada e inoportuna que é 
a denominação de NT. Em primeiro lugar, porque a sua própria novidade não se 
mantém com o tempo, e não nos permite estabelecer taxionomias fixas donde se 
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introduzam elementos e se distribuam nas categorias previamente estabelecidas” 
(Cabero, 1994: 14)  

 

Na mesma linha de pensamento, acrescenta ainda que há uma certa tendência em 

centrarmos a atenção no vídeo e na informática, enquanto novas tecnologias. Ora, para o 

autor estes dois media já foram certamente NT, mas na actualidade juntam-se ao conjunto 

das denominadas tradicionais e usuais, do nosso contexto cultural.  

Falar em novas tecnologias pressupõe, assim, que haja uma delimitação muito clara 

do conceito de novo e, que se tenha sempre presente a evolução estonteante pela qual 

estamos a passar pois o que hoje constitui novidade, amanha já não o é. 

De um modo geral e, tendo em conta tudo quanto fomos escrevendo até ao instante, 

importa pois entender que quer a comunicação, quer a tecnologia e consequentemente as 

novas tecnologias constituem, modernamente, um grande dilema, quando inseridas no 

contexto educativo. É imprescindível meditar sobre o assunto e tentar compreender a 

relação Comunicação/Tecnologia/Educação, pois se a Comunicação tem sido influenciada 

pelo desenvolvimento da Tecnologia (media) e a Tecnologia prima pela necessidade de 

novas formas de Comunicação, então a Educação vê-se confrontada com o dilema de 

analisar, reavaliar e por em pratica uma nova Comunicação Educativa e uma nova 

Tecnologia Educativa. 

A presença da tecnologia e das suas características na realidade social repercutem-

se na Educação uma vez que, o contexto educativo deve incorporar as novas tecnologias 

para optimizar o ensino de acordo com uma didáctica adequada; não pelo emprego técnico 

da mesma mas, por razões pedagógicas. A tecnologia permite transportar a realidade 

externa, com todas as suas mediações, para as aulas e ser empregue como potencialidade 

expressiva e criativa. 

 

 

 

2.Tecnologia Educativa 

 

2.1. História e conceptualização  

 

Vimos que se realizaram grandes avanços relativamente à evolução dos meios de 

comunicação, tanto na sua construção como desenho e descoberta e, que tiveram um 
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desmedido impacto na sociedade. Ora, beneces aportadas por esses meios em 

variadíssimos sectores, rapidamente trespassaram para no mundo escolar. Essa tecnologia 

integrada na Educação depressa se viu designada de “Tecnologia Educativa (TE)”. 

 Essa inserção das tecnologias no contexto escolar não se fez de forma estanque, 

mas sim, passando por várias etapas de introdução e, foi alvo de estudo por vários 

investigadores dessa área. Assim, tal como vimos que existe um vasto leque de definições 

de “Tecnologia” e “Novas tecnologias” também encontramos uma vasta listagem de 

definições referindo-se à “Tecnologia Educativa”. 

Segundo Arrese (1977: 309), será indispensável diferenciar “tecnologia da 

educação” e “tecnologia na educação”, diferenciação da qual falaremos mais adiante, no 

entanto, o mesmo autor menciona que em qualquer dos casos é possível juntar várias 

definições de Tecnologia Educativa:  

 
“um corpo de conhecimentos técnicos sobre o desenho sistematizado e o 

comportamento educativo baseados na investigação científica” (Gagné, 1971). 
 

Ou um 
 

 “conjunto de esforços intelectuais e operacionais empreendidos desde há 
alguns anos para reagrupar ordenar e sistematizar a aplicação de métodos 
científicos à organização de combinações de equipas e novos materiais que 
contribuam para optimizar os processos de aprendizagem.”  

 
 Ordem (1981) refere que a tecnologia educativa é   
 

“ (um) estudo dos sistemas de desenho e programação, transmissão e 
avaliação de mensagens didácticas mediante o uso de técnicas e instrumentos.”  

 
  Arrese (1977: 319) refere ainda que, a tecnologia educativa tem três níveis de 

realização que “actuam como círculos integrados que se ampliam do primeiro para o 

terceiro e que interaccionam constantemente” e que a seguir se enumeram:  

1º Nível – A máquina e as suas técnicas de aplicação. Trata-se de um nível 

instrumental onde se considera que a máquina funciona como facilitador do 

processo.  

2º Nível – Nível metodológico. Aqui, faz-se referência ao processo de ensino e 

aprendizagem onde se integram os instrumentos.  

3º Nível – Concepção sistemática da educação (e não apenas do ensino) como 

um processo. Métodos e instrumentos são tratados tecnologicamente. 
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O impulso tecnológico do séc. XX, que referimos anteriormente, marca de facto as 

instituições educativas, obrigando-as a reestruturar os seus princípios de organização. 

Relativamente a esta mudança, Blázquez (1985: 19) fala-nos duma didáctica tecnológica 

em contraposição às didácticas clássica e nova (fig. n .º1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 6: Elementos da didáctica tecnológica (Blázquez, 1985: 19) 
 

Assim, a Tecnologia Educativa não pode ser unicamente vista como um processo 

de utilização de máquinas mas sim, como uma via de acesso ao processo geral de 

tecnização da vida, em que o homem deve ser ensinado para viver conscientemente num 

ambiente tecnológico. De um modo geral trata-se de um processo sistemático de resolução 

de problemas, (ciência aplicada), para a simplificação do processo educativo (fig. n.º 2). 

 

 

“A Tecnologia Educativa surge, assim, por um lado, como uma via de 
acesso ao processo geral de tecnização da vida, isto é, o homem deve ser educado 
para actuar conscientemente num ambiente tecnológico e, por outro lado, como 
uma ciência aplicada capaz de contribuir para tornar o processo educativo mais 
eficaz” (Blanco e Silva, 1993: 39). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMBIENTE 

 

M
E

IO
 

T
E

C
N

IZ
A

D
O

 

Objectivos 

Aluno Professor 

  Técnica 
 



Tecnologia Educativa 

 
 

 

62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 7: Elementos configurantes da Tecnologia Educativa (Blanco e Silva, 1993: 39). 

 

 

Assim, falar em Tecnologia Educativa designa, particularmente, tornar o processo 

educativo mais eficaz e falar em eficácia significa melhorar a aprendizagem. Para Arrese 

(1977: 314) cabe à tecnologia educativa construir sistemas de ensino e aprendizagem que 

tragam um contributo significativo à educação, uma vez que  

 

 “ põe nas mãos da educação uma racionalização dos sistemas escolares, 
uma sistematização dos processos de ensino aprendizagem, uma aplicação dos 
princípios científicos à actividade educativa"    

 
 
 Blanco (1983) apresenta três etapas na evolução do conceito de TE. Este autor 

identifica como primeira etapa a modernização – como ajudas para o ensino –, passando a 

uma segunda etapa de optimização do processo – como ajudas para a aprendizagem – e 

uma terceira etapa, apontando os processos de mudança – como uma abordagem sistémica. 

Na figura n.º 3, o autor apresenta esquematicamente estas três etapas:  
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Quadro 8: Momentos de evolução do conceito de Tecnologia Educativa (Blanco, 1983) 

 
 
 No primeiro momento – as ajudas para o ensino – usa-se a “metáfora das 

ferramentas”, sendo que a tecnologia educativa é contemplada, essencialmente, como uma 

tecnologia na educação. Mantém-se o conceito tradicional de ensino, apenas se introduzem 

novos instrumentos, fruto da técnica moderna.  

 Os meios audiovisuais que irromperam no ensino desde a Primeira Guerra Mundial 

transportavam a mensagem de que a imagem era a portadora do valor didáctico da 

«concretização» prevalecendo à «abstracção» do «verbalismo e memorização livresca» dos 

antigos meios educativos. Estes, adquiridos apressadamente, integraram-se no ensino sem 

a preocupação primeira de adequação pedagógica e formação do corpo docente para a sua 

utilização. 

 

“Tratava-se de uma Tecnologia para o Ensino em que “ as técnicas 
audiovisuais creditam o seu valor por uma apresentação massiva de informação 
icónica (fixa e móvel) e os aparelhos consideram-se uma ajuda ao ensino que 
facilitam e ampliam os processos de instrução. Com eles procura-se apenas 
modernizar as aulas” (Blanco & Silva, 1989: 43).  
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 Um segundo momento – ajudas para a aprendizagem – remete-nos para a ideia de 

optimizar os processos na sala de aula.  

 Em meados da década de 60 percebeu-se que os meios audiovisuais e a sua técnica 

comunicativa, alteravam fundamentalmente o processo ensino e aprendizagem, em geral, e 

a relação do professor/aluno, em particular. Tal constatação leva a que a Tecnologia 

Educativa, até então encarada como uma “ ferramenta de ajuda” no ensino, seja 

considerada num outro sentido, conduzindo ao aparecimento dos modelos instrutivos, em 

especial do ensino programado. Neste momento, os interesses alargam-se para lá do 

hardware, ao software e ao seu desenho e como tal, o conceito de recurso evolui da ideia 

de aparelho para 

 
 “uma perspectiva mais ampla, em continuidade com as noções de método 

e de tecnologia. Por recurso deve entender-se uma série de meios, de 
procedimentos, de vias de actuação para resolver uma situação”  

 
e 

“assim se passa das ajudas aos métodos e dos aparelhos aos recursos; já 
não se procura o ensino pelo professor, mas a aprendizagem pelo aluno; as técnicas 
isoladas agrupam-se numa tecnologia e o objectivo final é optimizar os processos 
na sala de aula” (Cañellas, 1985 apud  Blanco & Silva, 1989: 43). 

 
 O terceiro momento – focagem sistémica – surge quando se aplica a Teoria Geral 

dos Sistemas à abordagem do conhecimento. Para Blanco & Silva (1991: 48) a tecnologia 

é  

“um processo complexo e integrado que implica homens e meios numa 
interacção homem-máquina, métodos que exigem inovação e uma organização 
eficiente (engenharia de sistemas) para analisar os problemas e imaginar, 
implantar, gerir e avaliar as suas soluções numa nova meta caracterizada por 
mudança educativa.”  

 
  Na década de 70 foram empreendidas algumas pesquisas educacionais, conclusivas 

de que o valor de um programa residia na resposta a uma necessidade previamente 

definida, obtida através da organização lógica dos elementos que a planificação propõe. O 

desenvolvimento da cibernética surgida, nesse tempo, facultou a aplicação da dimensão 

sistémica à educação, ou seja, pode ser um “instrumento de fabricação de novos modelos, 

de preocupação de decisões a nível elevado, de pesquisa operacional, e pode ser 

instrumento de análise, diagnóstico e posterior intervenção” (UNESCO, 1980: 35). 

 

 Em 1970, a definição proposta, pela Comission Instructional Tecnology (E.U.A) 

marca o grande momento desta etapa:  
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“maneira de conceber, de realizar e de avaliar todo o processo de ensino e 
aprendizagem em função dos objectivos pedagógicos, resultantes da investigação 
nos domínios da aprendizagem humana e da comunicação; utiliza uma combinação 
de recursos humanos e não humanos para provocar uma instrução eficaz” (C.I.T., 
1970). 

 

  Segundo Lachance (1980), os objectivos, da Tecnologia Educativa, consistem em “ 

analisar os problemas ligados ao ensino e aprendizagem e, elaborar, implantar e avaliar as 

soluções desses problemas pelo desenvolvimento e exploração dos recursos educativos”. 

  Na década de 80, com o desenvolvimento da Tecnologia Informática (TI) surge a 

menção de Novas Tecnologias da Informação (NTI). A utilização, no contexto educativo, 

destas modernas tecnologias – computador e vídeo, na modalidade interactiva – fortificam, 

de certa forma, as pesquisas executadas sobre a interactividade homem-máquina e a análise 

de ambientes tecnológicos. Tal como pensa Bertrand (1991) tal desenvolvimento originou 

o aparecimento de uma nova tendência tecnológica: a «hipermédia». 

  As fogagens sistémicas e hipermédia permitem o verdadeiro sentido do conceito de 

Tecnologia Educativa, na medida em que a perspectivam como  

 

“ um processo complexo e integrado que implica homens e recursos numa 
interacção Homem-máquina, métodos que exigem inovação e uma organização 
eficiente (engenharia de sistemas) para analisar os problemas e imaginar, 
implantar, gerir e avaliar as suas soluções numa nova meta caracterizada por 
mudança educativa” (Bertrand 1991). 

 
Assim, a tecnologia educativa envolve técnicas, processos, métodos, meios e 

instrumentos. No entanto, ressalte-se que a dimensão mediadora confere, por conseguinte, 

centralidade às relações entre o professor e o aluno, expressas pelo necessário 

encadeamento entre o ensino e a aprendizagem. 

A tecnologia educativa pode ser: 

 

“ (…) um processo complexo e integrado que envolve pessoas, 
procedimentos, ideias, dispositivos e organização para analisar problemas [de 
aprendizagem] e para construir, implementar, avaliar e gerir soluções para esses 
problemas envolvidos em todos os aspectos da aprendizagem humana”(AECT, 
1977). 

 

Cabero (1999: 17) explica que a Tecnologia Educativa é uma disciplina da 

didáctica e da organização escolar que foi definida de diversas formas, desde uma 

concepção simples, análoga à mera incorporação de meios audiovisuais no ensino, até 
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posições globais que a assemelham com o desenho global da instrução. Assim, a 

tecnologia educativa é considerada, segundo este autor, como “ uma disciplina integradora, 

viva, polissémica, contraditória e significativa na história da educação”. 

 

Analisando tal abordagem percebemos que Cabero (1999) a considera: 

• integradora na medida em que nela se inserem diversas correntes cientificas, desde 

a física e engenharia até à pedagogia e, à teoria da comunicação. 

• viva pelas consecutivas evoluções que teve, devido aos avanços conceptuais 

produzidos nas diferentes ciências que a sustentam e, a gradual inserção de outras, 

no seu âmbito conceptual. 

•  polissémica pelos diversos significados que teve ao longo da sua história, 

definições que se diversificam também, em função do contexto cultural, social e 

cientifico. 

•  contraditória pois pode significar “tudo” no sentido de que qualquer actividade 

inovadora planificada em educação foi denominada em ocasiões de tecnologia 

educativa; “nada” no sentido de “nada novo” (Romiszowski, 1981: 11 apud 

Cabero 1999: 17). 

•  significativa pela importância que tem, como se observa pela quantidade de livros, 

artigos publicados, pelo numero de ongressos e jornadas realizada e pelas acepções 

que se criaram ao longo da história da educação. 

 

Como referimos anteriormente, Blanco e Silva (1993) apontam que o 

desenvolvimento da tecnologia educativa passou por três etapas de evolução. Tal como 

nesta referência, muitos são autores que mencionam que a tecnologia passou por três 

etapas evolutivas, nomeadamente, a primeira preocupada pela integração dos meios; a 

segunda, por uma concepção da tecnologia desde a psicologia conducista e a terceira, 

apoiada pela introdução da teoria de sistemas e pelo enfoque sistémico aplicado à 

educação. 

Ora, Cabero (1999) vai mais longe nesta evolução diferenciando cinco momentos:  

- o primeiro compreende os momentos iniciais  de desenvolvimento da tecnologia 

educativa (momento que outros autores entendem como pré-história da TE);  
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- o segundo marca a inserção dos meios audiovisuais e dos meios de comunicação 

de massas, no contexto escolar. A maioria dos autores aponta este momento como o início 

da introdução da TE no ensino e, datam-na no Séc. XX). 

- o terceiro  surge aquando a introdução da psicologia conducista no processo de 

ensino e aprendizagem. 

-  o quarto reflecte a introdução do enfoque sistémico aplicado à educação. 

 - o quinto apresenta novas orientações surgidas como consequência da introdução 

da psicologia cognitiva e as substituições epistemológicas surgidos no contexto educativo 

em geral e no currículo em particular bem como as transformações que estão ocorrendo. 

 

De um modo geral, tanto no que diz respeito à sua denominação como à sua 

natureza e definição, a Tecnologia Educativa é de cariz recente. Podemos dizer que 

existem distintas formas de a entender, conceptualizar e aplicar, que se referem à TE como, 

meios de comunicação e meios audiovisuais, à influência da psicologia conducista, ao 

enfoque sistémico como elemento modelar de fundamentação, à sua re-conceptualização 

como resultado das mudanças de paradigmas e disciplinas de fundamentação. 

 A TE pode ser analisada a partir de uma micro-perspectiva, (utilização de meios 

audiovisuais, tais como a televisão, computadores, ensino programado) ou de uma macro-

perspectiva, através da planificação da instrução. 

A sua concretização enquanto disciplina viva, que evoluiu tanto internamente, pela 

necessidade de oferecer soluções a novos problemas que se levantam, como externamente, 

pela evolução das disciplinas e ciências que a fundamentam. 

Gagné (1974: 6) para além de entender a Tecnologia Educativa como 

audiovisualismo também a entende como numa macrociência, que inclui a Didáctica e a 

Organização Escolar. 

 

“ o desenvolvimento de um conjunto de técnicas sistemáticas  e 
conhecimentos práticos anexados para desenhar, medir e manejar colégios como 
sistemas educacionais”. 

 
A UNESCO (1984: 43-4) diferencia duas concepções básicas: 
 

“Originalmente foi concebido para o uso de fins educativos dos meios 
nascidos da Revolução das comunicações como os meios audiovisuais, televisão, 
computadores e outros tipos de “hardware” e “software”.  

e, 
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“ Num novo e mais amplo sentido como um modo sistemático de conceber, 
aplicar e avaliar o conjunto de processos de ensino e aprendizagem tendo em conta 
ao mesmo tempo os recursos técnicos e humanos e as interacções entre eles como 
forma de obter uma mais efectiva educação”. 

 
 

Davies (1978: 13-15) identifica três orientações básicas: 
 

a)   Centrada no hardware, onde a TE é entendida como uma forma de 
mecanizar ou automatizar o ensino, cujos audiovisuais constituem o 
centro de interesses. 

 
b)   Centrada no software, onde o centro de interesse, são as mensagens 

transmitidas através dos meios audiovisuais e o modo como são 
desenhados. 

 
c)   A perspectiva que surge pela combinação dos dois anteriores e onde se 

contemplam procedimentos centrados essencialmente nos processos em 
virtude dos produtos e assumindo que o contexto é um elemento que 
influi em todos os resultados obtidos.  

 
Blázquez (1995: 74) também aponta três grandes formas de entender a TE: 
 

a) Como processo de desenho e aplicação do acto didáctico (o que a 
identifica com a didáctica). 
 
b) Com função operativa e sistemática dirigida à instrumentalização do 
currículo, ou seja, ao desenho, desenvolvimento e controlo dos processos de 
ensino e aprendizagem. 
 
c) Com o intuito de optimizar os processos comunicativos que implicam o 
acto didáctico. 

 

 

Como temos vindo a salientar, uma das primeiras formas que caracteriza a 

Tecnologia Educativa, na sua evolução conceptual, é a incorporação de meios 

tecnológicos, desde os simples meios audiovisuais, como a televisão, o vídeo, ou o 

computador até aos sofisticados meios, designados, como já referimos, de “novas 

tecnologias” ou se preferirmos, conforme refere Cloutier (2001) “ comunicação de 

massas”. 

Se analisarmos com atenção as conceptualizações, da grande maioria dos autores 

referidos, depreendermos que esta configuração, de analisar a TE, se confere elementar.  
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Tal como já citamos anteriormente, Arrese (1977: 309) defende esta perspectiva, 

pois segundo ele é fundamental distinguir “tecnologia na educação” e “tecnologia da 

educação” sendo a primeira referente aos aspectos metodológicos, com a aplicação dos 

recursos e, a segunda respeitante à incorporação dos meios técnicos no processo didáctico, 

com vista a melhorá-lo. 

Na mesma linha de pensamento, Cabero (1999: 20) aborda a mesma distinção e 

refere a diferenciação entre as duas: 

 

“ A primeira, refere-se ao uso dos meios instrumentais para transmitir a 
mensagens no ensino; a segunda implica posições mais sistémicas, surgindo em 
oposição à implementação exclusivamente centrada nos meios, onde não cabem 
nem os participantes do acto instrutivo, nem os contextos de aprendizagem (…)”. 

 
 

Cabero (2001:84) acrescenta que a introdução dos meios “foi o que impulsionou o 

seu desenvolvimento e presença nas escolas e centros de formação”.  

Assim, uma correcta exploração do imenso potencial das tecnologias e das novas 

tecnologias, nas situações de ensino e aprendizagem pode trazer contribuições tanto para 

os estudantes quanto para os professores e constituir uma verdadeira Tecnologia 

Educativa. 

É importante deixar claro que, os bons resultados das tecnologias (“velhas 

tecnologias” ou “novas tecnologias”) dependem do uso que se delas se faz, de como e 

com que finalidade essas tecnologias são postas em prática.  

 

A introdução dos meios no contexto escolar deve ser entendida muito para além de 

uma mera incorporação física dos mesmos. Estes devem integrar os currículos e 

constituírem meios auxiliares no ensino dos conteúdos curriculares, aproveitando as suas 

potencialidades da melhor forma possível. 

 

 “ representam, aproximam, facilitam o acesso aluno à realidade que se 
aprende, mas estes, não têm sentido nenhum por si só, a não ser pelo papel que se 
lhes concede dentro do currículo, ou seja, em relação com as necessidades, 
prioridades, objectivos, conteúdos e actividades que se trabalham numa 
determinada área” (Raposo, 2002: 50). 

 
É importante referir que, conforme vimos que existe uma pluralidade de formas de 

defenir “novas Tecnologias” também a referência a estas “novas tecnologias” quando 

aplicadas no contexto educativo, possui uma pluralidade semântica. Assim, podemos 

referimo-nos a estas novas tecnologias usando a designação de “recursos e meios 
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didácticos” (Cebrián, 1992), “meio” (Zabalza, 1994), “recursos tecnológicos” (Castaño, 

1995), “meios de ensino” (Cabero, 1990), “meios e recursos” (Raposo, 2002), “recursos 

didácticos” (Cinelli, 2003) 

 De entre esta variedade de denominações, optamos por designar as tecnologias 

como “meios e recursos tecnológicos”, quando nos referirmos ao uso dos meios no 

contexto escolar. 

 

Para Cabero (1990: 12) os meios são  

 

“elementos curriculares que, pelos seus sistemas simbólicos e estratégias 
de utilização, proporcionam o desenvolvimento de habilidades cognitivas nos 
alunos , num contexto determinado, facilitando a intervenção medida sobre a 
realidade, por em acção determinadas estratégias de aprendizagem e a captação e 
compreensão da informação pelo aluno”.  

 
 

Cinelli (2003: 19): 

 

“Os recursos didácticos são meios que tornam a aprendizagem mais fácil, 
mas para isso é necessário que a escola, longe de ser apenas uma fonte de informes 
verbais, assegure aos alunos, oportunidades e facilidades de viver em contacto 
directo com a vida, proporcionando-lhes os meios e a forma de se aproximarem, o 
mais que possível, da experiência real”. 

 
   

Assim, são meios que facilitam a aprendizagem pela forma motivadora e fácil com 

que apresentam a informação em contexto da sala de aula e permitem que os alunos se 

aproximem o mais possível do contexto da vida real.  

 

Grégoire et al. (1996) apresentada algumas dessas possibilidades ou contribuições 

que esses meios aportam quer aos alunos quer aos professores: 

 

Contribuições possíveis para a aprendizagem: 

• Esses recursos estimulam os alunos a desenvolver habilidades intelectuais. 

• Muitos alunos mostram mais interesse em aprender e a sua concentração é maior. 

• As novas tecnologias estimulam a procura de mais informação sobre um assunto e de 

um maior número de relações entre as informações. 

• O uso das tecnologias promove a cooperação entre estudantes.´ 
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Contribuições possíveis para a função do professor: 

• Através das tecnologias e das novas tecnologias os professores obtêm rapidamente 

informação sobre recursos instrucionais. 

• Se o potencial das novas tecnologias for devidamente explorado, o professor interage 

com os alunos mais do que nas aulas tradicionais. 

• Professores começam a ver o conhecimento cada vez mais como um processo 

contínuo de pesquisa. 

• Por possibilitar rever os caminhos de aprendizagem percorridos pelo aluno, as novas 

tecnologias facilitam a detecção, pelos professores dos pontos fortes, assim como das 

dificuldades específicas que o aluno encontrou, ou a aprendizagem incorreta ou 

pouco assimilada. 

 

Assim, segundo Grégoire et al. (1996) as tecnologias constituem excelentes meios 

para motivarem os alunos e estimulá-los a desenvolver habilidades intelectuais. 

São de facto, uma poderosa ajuda e levam os alunos a querer saber mais informação 

sobre um assunto e um maior número de relações entre as informações para além de que 

constituem um complemento ao manual escolar, que geralmente é geralmente muito 

utilizado na escola. 

As tecnologias são como uma ferramenta de pesquisa no dia-a-dia, que permite aos 

alunos uma aquisição mais ampla e mais aprofundada dos conhecimentos, servindo 

igualmente como apoio desses mesmos conhecimentos. Estas promovem a cooperação 

entre os alunos e permitem que estes se afastem um pouco da rotina diária da escola, 

estabelecendo um meio novo e, motivador de aprendizagem. 

 

 Também Cabero (2001: 320) refere que estes meios possuem grandes vantagens 

quando integrados no ensino, nomeadamente: 

• Exercem um extraordinário poder na atracção dos receptores;  

• Capacidade de motivação que gerem nos alunos para a compreensão dos conteúdos e 

das actividades, que proporcionam;  

• São eficazes na concretização e esclarecimento de conteúdos e conceitos abstractos, o 

que reduz o tempo que geralmente se dedica à transmissão de determinados 

conteúdos, isto é, melhora significativamente as aprendizagens; 

• Permitem comunicar informação que, de outra forma, seria de difícil transmissão; 
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• Proporcionam que o aluno alcance por si a informação que de outra forma seria 

comunicada e repetida pelo professor; 

• Podem ser usados no ensino individualizado; 

• São de grande contributo e significação no ensino à distância e permitem uma 

formação flexível; 

•  Por outro lado permite que quer o aluno quer o professor tomem contacto directo 

com os próprios meios de comunicação.  

 

  O mesmo autor refere que o uso dos meios no contexto educativo é de grande 

interesse e relevância uma vez que a capacidade de retenção dos alunos é maior. Expõe que 

na captura da informação os alunos recorrem aos sentidos, dos quais a visão e a audição 

predominam nessa apreensão, ou seja, respectivamente, 83% e 11%. Acrescenta ainda que, 

os dados retidos em função destes sentidos são 30% para resultantes do que os alunos 

apreendem pela visão e 50% do que apreendem pela audição. 

Cabero (2002: 321) compara a informação retida pelos alunos em função do 

método utilizado para a sua apresentação. Assim, verificamos que perante um método que 

recorre a informação oral e visual, os alunos fixam por mais tempo a informação. 

 

Método de 

transmissão da 

informação 

Dados retidos 

 após três dias 

 

Dados retidos 

Só oralidade 

Só visual 

Oralidade e visual 

70% 

72% 

85% 

10% 

20% 

65% 

 

Quadro 9: Retenção da informação em função do método utilizado. 

                     Quadro adaptado segundo Cabero (2002:321) 

 

 

Assim, os meios e recursos tecnológicos ao serviço da educação são de grande 

contributo. 

Tendo em conta os valores acima referidos, percebemos a importância do que 

Cloutier (2001) denominou de linguagem audiovisual. De facto, os meios e recursos 

tecnológicos são excelentes mediações para comunicar e informar e, cada vez mais 
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• Os professores e os centros educativos são contemplados como “tecnólogos 

educativos”, como meros consumidores dos desenhos tecnológicos realizados por eles, 

esquecendo o real papel que eles desempenham na concretização e significação dos 

mesmos. 

• O perceptível esquecimento do papel que os professores e os alunos detêm na 

concretização do desenho e, a consequente desconsideração do pensamento e da cultura 

pedagógica dos professores. 

• Esquecimento de que a instrução não é um simples conceito teórico mas sim, 

uma construção social e cultural dos que nela participam: desenhadores, professores, 

alunos, entre outros. 

• Concepção dos problemas educativos numa vertente puramente técnica 

esquecendo a sua componente prática. Parte-se da ideia que o ensino radica mais nos 

procedimentos do que na prática. 

• A tecnologia centra-se demasiado na solução dos problemas quantitativos da 

educação, como por exemplo no número de pessoas que poderiam aceder ao fenómeno 

educativo, esquecendo aspectos referentes à qualidade da educação e dos desenhos 

realizados. 

• Fundamentação técnico-racional de carácter positivista, no que implica à 

linearidade na execução do desenhos. 

proporcionam que os receptores e utilizadores alcancem a ideia de EMEREC que Cloutier 

(2001) refere convictamente. 

Contudo, é de ressalvar que é necessário que os professores saibam como lidar com 

estes meios e recursos e percebam qual o momento ideal em que devem empregá-los de 

modo a não prejudicar o desenrolar da mesma. É importante que estes saibam ser 

mediadores e não se tornem “tecnólogos” educativos esquecendo a verdadeira função que 

lhes compete realizar na concretização e aplicação desses meios. 

 

Cabero (1999: 32) apresenta-nos um quadro síntese que expõe de forma sucinta, 

algumas críticas à tecnologia educativa. 

 

Quadro 10: Principais críticas realizadas à Tecnologia Educativa segundo Cabero (1999: 32)  
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2.2. A Tecnologia Educativa em Portugal 
 

Referimos já no ponto anterior a Tecnologia Educativa centrando a nossa especial 

atenção na sua conceptualização, integração na Educação e referindo, ainda que de forma 

sucinta, as suas possíveis aplicações em contexto escolar. 

 Pretendemos agora abordar a progressiva integração das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) na Tecnologia Educativa, no contexto educativo 

português. Faremos uma breve resenha diacrónica analisando as Reformas Educativas em 

Portugal, “viajando” do Governo de Sidónio Pais até ao 25 de Abril e ao período posterior 

ao 25 de Abril. 

 Ainda na mesma sequência pretendemos abordar as TIC na Lei de Bases do 

Sistema Educativo salientando a Reforma Educativa na década de 80-90 e as suas 

implicações no ensino com proposta de Reorganização Curricular de 18 de Janeiro de 

2001. 

 

2.2.1. As Tecnologias de Informação e Comunicação nas 
Reformas Educativas em Portugal 

 

  Segundo Silva (2001) com a criação dos liceus por Passos Manuel, em 17 de 

Novembro de 1836, estabeleceu-se que em "cada uma das capitais dos Distritos 

Administrativos do Continente do Reino e do Ultramar, haverá um liceu que será 

denominado Liceu Nacional" (art. 40) e que em cada liceu deveria haver "uma biblioteca 

que servirá para uso dos professores e alunos" (art. 67), "um jardim experimental 

destinado às aplicações de botânica, um laboratório químico e um gabinete com três 

divisões correspondentes às aplicações da física e da matemática, da zoologia e da 

mineralogia" (art. 68).  

Não foi fácil dar cumprimento a este decreto-lei, quer no que respeita aos edifícios, 

quer ao seu apetrechamento em equipamento7. No caso de liceu de Braga, facilitou na sua 

criação, o arcebispo de Braga ter cedido temporariamente parte das instalações do 

Seminário de S. Pedro, permitindo o início da actividade liceal no ano lectivo de 1840-

1841.  

                                                 
  7Cf. Os regulamentos das reformas de 1860 (Diário do Governo nº 133 de 12/06) e de 1905 (Diário 
do Governo nº 194 de 30/08).  
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Em 1945, a 11 de Julho, o Liceu seria instalado no convento da extinta congregação 

do Oratório, aí funcionando até 1921. As condições de funcionamento foram precárias nos 

76 anos de permanência nestas instalações.  

Segundo Silva (2001), o reitor discordou desta solução e, em carta dirigida ao 

Governador Civil de Braga em 14 de Março de 1882, invocou a necessidade de instalar os 

liceus em edifícios que fugissem ao "estado lastimoso", com a quase "absoluta falta de 

salas próprias onde se possa exercer as funções escolares como o ensino, a higiene, a 

disciplina".  

Em 1921, a situação melhorou significativamente com a mudança do liceu para o 

edifício do eis - Colégio do Espírito Santo, possuidor na altura de "bons" e modernos 

gabinetes (laboratórios) de Física, Química e História Natural, embora haja opiniões 

contraditórias sobre o estado do espólio. 

Ainda segundo dados de Silva (2001); no que concerne ao período a que nos 

reportamos (final do século XIX e início do século XX), o primeiro inventário ao material 

didáctico, data de 1858 e expõe a existência dos seguintes meios: «27 títulos de livros, a 

maior parte, compêndios propostos e aprovados pelo Conselho do Liceu, 8 mapas e 5 

tábuas cronológicas para as cadeiras de História, Cronologia e Geografia, alguns modelos 

para História Natural, como esqueletos e animais embalsamados, bem como alguns 

objectos para a cadeira de Introdução à Física e Química. No ano seguinte, regista-se a 

aquisição de uma lousa grande em pedra para prática de cálculo, de uma tábua pintada de 

preto "apropriada à escrituração prática de línguas", de microscópio e da câmara escura». 

O inventário do mobiliário e equipamento das salas de aula do liceu, realizado em 

1859, permitiu-nos inferir o tipo de método e de pedagogia utilizada: «3 cadeiras de 

professor em forma de púlpito, 6 capachos para os pés, 70 bancos para os alunos, 4 

campainhas, uma sineta, uma lousa grande em pedra, uma tábua pintada de preto e 2 

ampulhetas». 

Não havia muitos recursos didácticos e os poucos existentes, conforme refere a 

introdução do relatório de actividades do ano de 1882, "estão amontoados em armários na 

sala de aula e dali se vão tirando quando são precisos", afirmando-se ainda que "não se tem 

feito aquisição de material nos últimos cinco anos" e que de uma forma geral "o ensino 

prático é limitado pelas lições teóricas". 

Nos anos seguintes, as entradas de relevo consistiram na aquisição, em 1882, de 

uma lanterna mágica com 24 estampas de vidro e de um exemplar do telégrafo, em 1886, 

recursos utilizados como objectos de demonstração para a cadeira de Física e não como 
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meios de comunicação. Urge perguntar: estava o ambiente social da época, em termos 

tecnológicos, mais avançado do que o descrito neste ambiente escolar? 

Silva (1998) considera que, na época, o desenvolvimento tecnológico começava a 

estender-se pela Europa e a dar passos importantes e decisivos no domínio dos media de 

comunicação, nomeadamente no registo da imagem, do som, do scripto e das 

telecomunicações, processos que possibilitaram a emergência da comunicação de massas.  

Mas o ambiente escolar em termos de recursos comunicacionais, não seguia o 

desenvolvimento tecnológico que se verificava fora da escola. Os recursos aí existentes 

condicionavam um método pedagógico tradicional verbalista, ou seja, como se afirmava no 

relatório do ano de 1882, de uma forma geral o ensino prático estava limitado pelas lições 

teóricas. 

Silva (2001) afirma que a opção pelas lições teóricas decorre directamente das 

disposições metodológicas que figuram nos regulamentos das reformas da época eram: 

verbalistas, abstractas e mnemónicas, baseadas em aulas expositivas na repetição pelo 

aluno, em exercícios e correcção “em que se sobrecarrega esterilmente a memória do aluno 

com grave prejuízo doutras faculdades” (Rocha, 1984:350). 

A aceitação deste método tradicional é uma constante nas diversas reformas 

escolares do final do século XIX e início do século XX. 

Se em 1858, o liceu contava apenas com um fundo documental constituído por 27 

títulos, num total de 75 exemplares, na sua maioria adquiridos para a função de compêndio 

(manual escolar), em 1886 contava já com 125 títulos num total de 346 exemplares, em 

1858. 

Progressivamente, o livro surge como um importante meio no processo de ensino e 

aprendizagem e, principiava a constituir-se uma verdadeira biblioteca, com a aquisição 

periódica de livros, efectuada quase todos os anos, no entanto, “não existiam as condições 

para que a biblioteca deixasse de ser "um depósito inerte de livros" para passar a ser um 

«instrumento activo de cultura» ” (Silva, 2001: 111-153). 

 
 

2.2.2. Do governo de Sidónio Pais até ao 25 de Abril 
 

Em Portugal processou-se uma evolução bastante significativa traduzindo-se tal 

transformação: a nível das instituições, a expressão «Tecnologia Educativa» apareceu em 

1971 a abranger um espaço que antes pertencera aos «Meios Audiovisuais de Ensino» 

(1964) e posteriormente aos «Meios Audiovisuais da Educação» (1969). 
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Nos inícios do século XX, o ambiente positivista e as ideias da Escola Nova davam 

um novo tom à pedagogia conferindo-lhe um pendor mais intuitivo-indutivo, que visava o 

desenvolvimento do poder de observação dos alunos. Eminentes pedagogos, como 

Pestalozzi e Froebel, o criador dos Kindergarten ou jardins-de-infância, reputaram o estudo 

das ciências como o melhor processo de aplicar o método directo e intuitivo ao ensino. 

Não obstante a ausência de uma reforma global para o ensino secundário, os 

regulamentos das reformas da Era Republicana matizavam as ideias da Escola Nova. No 

que respeita aos recursos didácticos, a sua aplicação reconhecia a necessidade de integrar o 

cinema educativo na escola.  

Na reforma de 1918, do Governo de Sidónio Pais, determinava-se que os liceus 

deveriam ter, para além dos outros recursos e meios já definidos em reformas anteriores 

(como biblioteca e laboratórios para trabalhos práticos de química, física, mineralogia e 

geologia, ciências biológicas e geografia), uma das salas adaptada a salão 

cinematográfico.8  

Fernandes (1967) e Moderno (1984: 199) consideram que autores como Adolfo 

Lima, na obra "Educação e Ensino" de 1914, têm uma posição de abertura quando pensam 

ser importante "convidar o aluno a explicar e dar o seu parecer sobre o que viu, ouviu, leu 

ou fez". Moderno (1984: 165) refere também que António Ferrão, em 1922, numa 

memória intitulada "O Teatro e o Animatógrafo na Educação" em jeito de ensaio de 

educação moral e metodologia pedagógica  

 

"previa já a força do cinema no processo de comunicação pedagógica e a sua 
utilização no ensino da História, da Geografia, das Ciências Naturais, etc.", (ao 
considerar que por meio do cinema tudo se pode ensinar, concluindo que) “a exibição 
de fitas, precedida ou acompanhada de prelecções, vale muito mais que a leitura de 
centenas de páginas de obras de história ou a audição de muitas dezenas de lições e 
descrições verbais” (Moderno, 1984).  

 

Estas teorias tiveram consagração legal em vários diplomas: 

Em 1925, ainda na República, proíbe-se «nos salões cinematográficas a exibição de 

fitas contrárias à moral e aos bons costumes, a menos que, a pedido dos interessados, a 

exibição fosse autorizada pela Direcção Geral do Ensino Primário ou pela entidade que 

viesse a substitui-la».  

                                                 
8 Decreto nº 4650 de 14 de Julho de 1918, Artºs 5º e 6º. (Reforma da Instrução Secundária). Refere-

se ainda, para além dos recursos e meios mencionados, que os liceus deveriam ter ginásios, balneários e 
piscinas de natação 
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Já o referido Diploma da Reforma da Instrução Secundária e a Lei geral tornava 

obrigatória nos cinemas de Lisboa e Porto, a realização 

 "duas vezes por mês uma sessão cinematográfica educativa, de hora e 
meia, na qual terão admissão gratuita as crianças das escolas primárias oficiais, 
acompanhadas de um professor de cada escola" 9.  

 

Cabia à Direcção Geral do Ensino Primário e Normal, a responsabilidade da 

escolha dos filmes. 

Em 1927 esse cargo pertence à Inspecção-Geral dos Teatros. Esta passagem de 

selecção de filmes para uma entidade extra-pedagógica, e logo no início do Estado Novo 

mostra até que ponto o processo já não era necessariamente educacional, mas que visava 

sobretudo exercer um controle político, conforme nos diz Fernandes (1967), ideia 

amplamente corroborada em trabalhos de investigação recente sobre a utilização do cinema 

como "propaganda original" do Estado Novo.10 

A descoberta da utilização pedagógica do cinema constituiu um poderoso 

catalisador para o apetrechamento de liceus com novos meios de natureza audiovisual, 

processo que se iria desenvolver de modo contínuo nos anos seguintes. 

Já no período da ditadura, mantendo-se e alargando-se a censura à exibição de 

películas, determina-se que «a autorização para a passagem de fitas educativas seria dada, 

a partir de então, pela Inspecção Geral dos Espectáculos e não já pela Direcção Geral do 

Ensino Primário, isentando-se de direitos à importação de películas daquela natureza».  

Em 1930 o doutor Mário Vasconcelos e Sá fez uma comunicação ao IV Congresso 

Pedagógico do Ensino Secundário Oficial sobre a utilização do cinema na escola, e não se 

limita a teorizar sobre o cinema educativo, alargando o seu estudo com os resultados de um 

inquérito e propondo medidas concretas destinadas à consideração das autoridades 

escolares.  

Em 1932 um decreto assinado por Óscar Carmona e Oliveira Salazar criava a 

Comissão do Cinema Educativo “com o fim de promover e fomentar nas escolas 

portuguesas o usos do cinema como meio de ensino e de proporcionar ao público em geral 

                                                 
9 Lei nº 1748 de 16 de Fevereiro de 1925 (Define normas sobre exibições cinematográficas para as 

escolas) 
10 Lei nº 13564 de 6 de Maio de 1927, artigo 137. (Regulamentação do cinema e do teatro). 
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a apreensão fácil de noções úteis das ciências positivas, das artes, das indústrias e da 

história…” 11 

As ideias expostas no preâmbulo deste diploma indiciam excessiva visão optimista 

que se vivia na altura e que porventura estabeleceu um conseguido slogan de marketing e 

"não virá longe o dia em que a tela substitua nas escolas o quadro negro... uma bobina de 

película vale mais do que uma prelecção". Para além da intenção de promover e fomentar o 

uso do cinema como meio de ensino e a expressa intenção de o tornar acessível aos alunos, 

segundo Silva e Tamen (1981), havia uma intenção não declarada mais ambiciosa:  

 

“as referências “agitação dos motins condutores das multidões”e à 
propagação de ideias que respeitam a “formação de carácter” que sugerem a 
pretensão de usar o cinema educativo como forma de controle e arma ideológica 
para reforço do poder e modelagem caricatural dos indivíduos e das multidões” 
[…] “não obstante as interrogações que nos podem merecer as ideias expressas 
sobre a utilização do cinema na escola – o optimismo exagerado e o factor de 
"propaganda ideológica" –, a atitude estabelecida em torno da utilização do cinema 
constituiu um poderoso catalisador para a entrada de outros audiovisuais na escola 
e para a definição de uma política nacional neste domínio, formulada nos inícios da 
década de 60, um pouco à semelhança do que acontecia na Europa do pós-guerra”. 
 

Em 1963 é criado pelo ministro Galvão Teles o Centro de Pedagogia Audiovisual 

(CPA) com o objectivo de "proceder ao estudo e experimentação dos processos 

audiovisuais, designadamente o cinema, projecção fixa, rádio, gravação sonora e televisão, 

nas suas aplicações ao ensino e à educação e bem assim estimular e coordenar essas 

aplicações e fazer a apreciação dos seus resultados 12". Este Decreto-Lei surgiu como uma 

visão futura de uma transformação qualitativa na ordenação e sistematização dos 

problemas da pedagogia audiovisual. A própria evolução pedagógica permitia antever com 

alguma clareza as funções e objectivos para a tecnologia que como já foi referido teve o 

seu momento de pujança no pós-guerra. 

Ainda em 1964, o mesmo ministro cria o Instituto de Meios Audiovisuais no Ensino 

(IMAVE) com a finalidade de "promover a utilização, a expansão e o aperfeiçoamento das 

técnicas audiovisuais como meios auxiliares de difusão do ensino e da elevação do nível 

cultural da população 13". 

                                                 
11 Decreto-Lei nº nº 20859 de 4 de Fevereiro de 1932, artigo 1º. (Criação da Comissão do cinema 

Educativo) 
12 Decreto-Lei nº 45418 de 9 de Dezembro de 1963. (Criação do CAP – centro de Estudos de 

Pedagogia Áudio-Visual) 
13 Decreto-Lei nº 46135 de 31 de Dezembro 1964, artigo 2º. (Criação do IMAVE – Instituto de 

Meios Audiovisuais de Ensino) 
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Aparece, assim, pela primeira vez, a expressão "meios audiovisuais no ensino", 

reportada a uma série de instrumentos que poderiam facilitar a actividade lectiva dos 

docentes. A preocupação do Instituto foi essencialmente a emissão de programas de rádio e 

televisão com finalidade escolar, e um novo decreto institui a Telescola14. 

Segundo Silva (1981: 529), a Telescola inovou aquela instituição, determinando o 

seu ritmo de crescimento, o seu equipamento, o seu trabalho pedagógico, os seus recursos 

financeiros e humanos e desencadeou um processo bastante inovador no campo do ensino 

televisivo. O conceito de «audiovisual» desenvolveu-se e alcançou um sentido mais amplo 

designando um conjunto de meios e processos de educação e de informação baseados nas 

descobertas modernas de reprodução das imagens e dos sons. 

Em 1965, uma nova Portaria 15 permite que «os alunos possam prosseguir estudos no 

ensino técnico profissional ou no liceal», pela frequência e aproveitamento do «Curso 

Unificado da Telescola». 

 Em 1968, a Telescola muda a sua designação para Ciclo Preparatório TV (CPTV) ao 

ser criado um curso de formação e actualização de futuros professores do Ciclo 

Preparatório do Ensino Secundário. 16 

Em 1969, com o então Ministro da Educação José Hermano Saraiva, fez-se a 

revisão do diploma que criou o IMAVE. As alterações que introduzidas foram, 

maioritariamente, de natureza formal. O «Instituto de Meios Audiovisuais de Ensino» 

passou, com as mesmas iniciais, a designar-se «Instituto de Meios Audiovisuais na 

Educação»17. 

Há assim uma tentativa para alargar o seu âmbito de acção, tornando-o mais amplo 

e integrador – educação em vez de ensino –, referindo-se que as emissões dos programas 

visam a educação permanente dos indivíduos que não prossigam estudos para além da 

escolaridade obrigatória e são destinadas a manter e ampliar as bases culturais adquiridas, 

bem como a satisfazer interesses de nível cultural mais elevado. 

 Em 1971, o Ministro Veiga Simão reforma o IMAVE e surge no seu lugar o 

Instituto de Tecnologia Educativa (ITE) que se "ocupará de aplicar as técnicas modernas, 

nomeadamente audiovisuais a todos os sectores educativos" (Preâmbulo do Decreto-Lei nº 

408/71 de 27-09-1971). 

                                                 
14 Decreto-Lei nº 46136 de 31 de Dezembro 1964. (Criação da Telescola). 
15 Portaria nº 21113, de 17 de Fevereiro de 1965. Cria Curso Unificado da Telescola. 
16 Portaria nº 23117, de 10 de Fevereiro de 1968. Cria na Telescola um curso de formação e 

actualização de futuros professores do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário. 
17 Decreto-Lei nº 48962 de 14 de Abril de 1969, artigo 4º. (Reorganização do IMAVE para Instituto 

de meios Audiovisuais de Educação) 
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A criação e implantação destes Institutos estabeleceu o impulso e a primeira 

intervenção institucional da área das Ciências de Educação que, um pouco por todo o 

mundo, se acordou designar por Tecnologia Educativa (TE): forma sistémica de conceber, 

realizar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem em função do recurso a sistemas 

tecnológicos de informação e comunicação para o processamento da aprendizagem 

(Blanco & Silva, 1993). 

Em 1973, ainda da responsabilidade de Veiga Simão, foram introduzidas algumas 

alterações no diploma que vai organizar o Instituto18. 

 

 

2.2.3. O Período posterior ao 25 de Abril 

 

Já num período posterior 25 de Abril de 1974, durante o VI Governo Provisório 

coube e ao Ministro Vítor Alves a iniciativa da criação da Universidade Aberta19, em 

Fevereiro de 1976, mas em Agosto do mesmo ano extinguiu-se o ITE. 

A Universidade Aberta (UNIABE), que passou a integrar os recursos que estavam 

afectos ao ITE, trouxe novidades ao ensino na medida em que todos os cidadãos poderiam 

aceder ao ensino superior e, considerou, ainda, o sistema multimédia de educação e ensino à 

distância como canais de comunicação. Até então a lei referia-se a eles como uma concepção 

atomizada dos meios (TV, rádio, fotografia, etc.) e nunca os integrou numa concepção 

sistémica.   

Ainda em 1976 20, em substituição do «Instituto de Tecnologia Educativa (ITE)», 

nasceu o «Instituto de Inovação Pedagógica (INIP)». O Instituto de Inovação Pedagógica 

(INIP) teve, no entanto, uma vida muito fugaz, pois ao fim de um mês de existência um 

decreto do Ministro Sottomayor Cardia, do I Governo Constitucional, extingue o INIP 21 e repõe o 

Instituto de Tecnologia Educativa (ITE). 

 Em 1977 22, é criado o Ano Propedêutico. Segundo Abrantes (1981), da leitura, 

mais importante, da legislação que foi publicada neste domínio pode tirar-se uma ilação: a 

primeira estrutura criada é um “ «improviso» progressivamente organizado”, levando a 

críticas por parte de vários sectores da vida nacional mas, o Ano Propedêutico “é encarado 

                                                 
18 Decreto-Lei nº 71/73 de 27 de Fevereiro. (Organização do Instituto de Tecnologia Educativa). 
19 Decreto-Lei nº 146/76 de 14 de Fevereiro de 1976. (Cria a Universidade Aberta) 
20 Decreto-Lei 659, de 3 de Agosto de 1976. (Cria o INIP) 
21 Decreto-Lei 676, de 31 de Agosto de 1976. (Extingue o INIP). 
22 Decreto-Lei nº 491 de 23 de Novembro de 1977. (Criação do Ano Propedêutico) 
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como uma solução de compromisso, em virtude de não ser possível instituir 

imediatamente o alargamento da escolaridade com o 12º ano” (Abrantes, 1981:538). 

  Ainda em 1977, o Ministro Sottomayor Cardia assinou um diploma que instituía o 

Ensino Superior de Curta Duração, propenso à formação de técnicos especialistas e de 

profissionais de nível superior intermédio23. A finalidade deste diploma pretendia que as 

escolas formassem educadores de infância e professores de ensino primário e prestar apoio 

à formação destes profissionais. Em consequência de tal preocupação nasceu um centro de 

Recursos para apoio das inerentes actividades. 

 Em 1979, no V Governo Constitucional, com o Ministro Veiga da Cunha24, 

institucionaliza-se o Instituto Português de Ensino à Distância.  

 

 

2.2.4. A TIC na Lei de Bases do Sistema Educativo: uma proposta de 

Reorganização Curricular 

 
 Face aos múltiplos desafios do futuro, a educação surge como um trunfo 

indispensável à humanidade na sua construção dos ideais de paz, de liberdade e da justiça 

social. As políticas educativas constituem-se como processo permanente de 

enriquecimento dos conhecimentos, do saber fazer, mas também como uma via 

privilegiada de construção da própria pessoa, das relações entre indivíduos, grupos e 

nações.  

 A mundialização da cultura gera uma certa tensão entre tradição e modernidade, 

problemática que exige que cada indivíduo se adapte sem se negar a si própria e construa a 

sua autonomia em dialéctica com a liberdade e a evolução do outro e pelo domínio do 

progresso científico. 

 As Novas Tecnologias (NT) fazem entrar a humanidade na Era da Comunicação 

universal, tal como referiu Cloutier (2001); abolindo às distâncias, concorrem muitíssimo 

para moldar a sociedade do futuro, que não corresponderá, por isso mesmo, a nenhum 

modelo do passado. As informações mais rigorosas e mais actualizadas podem ser em 

                                                 
23 Decreto-Lei nº 427-B de 4 de Novembro de 1977. (Cria o Ensino Superior de Curta Duração, 

propenso à formação de técnicos especialistas e de profissionais de nível superior intermédio). 
24 Decreto-Lei nº 519-VI, de 29 de Dezembro de 1979. (Cria o Instituto Português de Ensino à 

Distância. - Esta instituição procurou ter «em conta a experiência adquirida durante dois anos de trabalho 
associados às actividades do Propedêutico» bem como integrar experiência técnico-administrativa acumulada 
pelo gabinete Coordenador de Ingresso ao Ensino Superior). 
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tempo real, postas ao dispor de quem quer que seja, em qualquer parte do mundo. Esta 

livre circulação de imagens e de palavras transformou as relações interpessoais e 

internacionais e a compreensão do mundo pelas pessoas. 

 O conhecimento e domínio de utilização das NT é hoje um objectivo educativo, tal 

como afirma Delors (1997: 105), “ tal reforço das infra-estruturas e das capacidades assim 

como a difusão das tecnologias por toda a sociedade devem ser consideradas prioridades”. 

 A Sociedade da Informação constitui um desafio que tem de ser enfrentando com 

determinação de modo a adequar o país às profundas mudanças que rodeiam nosso 

quotidiano, afectando o pensamento estratégico das nações. 

 A designação utilizada, Sociedade da Informação, refere um modo de 

desenvolvimento social e económico no qual a aquisição, armazenamento, processamento, 

valorização, transmissão, distribuição e disseminação de informação conducente à criação 

de conhecimento e à satisfação das necessidades dos cidadãos e das empresas 

desempenham um papel central na actividade económica, na criação de riqueza, na 

definição da qualidade de vida dos cidadãos e das suas práticas culturais. 

 Atendendo nesta realidade, aos responsáveis administrativos pela gestão do sistema 

educativo impõe-se a tomada de decisões que viabilizem a dotação de competências, neste 

âmbito, às camadas emergentes, de forma a que, seja assegurado um acesso mais facilitado 

ao mundo do trabalho e uma integração social realizada quer como cidadão do seu país, 

quer como cidadão do mundo. 

 Assim, o entendeu Marçal Grilo em 1996,e enquanto Ministro da Educação, lançou 

a proposta de um Pacto Educativo para o Futuro, pelo Despacho 232/ME/96 25, 

identificando implicitamente muitas das críticas que recaíram sobre a implementação da 

Reforma em curso, iniciando o processo de reorganização de vários sectores educativos, 

que culminou na publicação, em 18 Janeiro de 2001, dos Decretos-lei nº 6 e 7 de 2001, que 

estabelecem os princípios orientadores da organização e gestão curricular do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário. 

 O Decreto-Lei n.º 6/ 2001 assume a necessidade de reforçar “a organização de 

processos de acompanhamento e indução que assegurem, sem perda das respectivas 

identidades e objectivos, uma maior qualidade das aprendizagens”. 

                                                 
25 Despacho 232/ME/96 de 29 de Dezembro de 1996. (Criação do projecto Nónio – Século XXI). 
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 O mesmo decreto propõe ainda uma reorganização curricular que privilegie “ a 

utilização das tecnologias de informação e comunicação como formas transdisciplinares 

(…) abordando de forma integrada a diversificação das ofertas educativas…” 

 Contudo não bastam medidas administrativas para que, no terreno, as mudanças 

aconteçam. É imperativo criar condições e mudar mentalidades. A escola atravessava 

momentos particularmente desmotivadores para toda a comunidade educativa, resultado da 

inércia institucional que arrastava os profissionais para uma continuidade de práticas 

pedagógicas desfasadas face às expectativas sociais e que contrastavam com a inovação 

tecnológica que inundava o quotidiano das crianças  

 

 “a realização repetida de rotinas pré-estabelicidas, a uniformidade 
securizante, a dependência quase exclusiva de manuais, a escassa iniciativa e a 
tradição de trabalho docente individual não partilhado ou discutido com outros 
profissionais” (Roldão, 1999: 18). 
 

 Era imperativa a mudança, pôr fim à situação que se vivia nas escolas e que 

resultava de  

 “uma dupla saturação: a das formas de regulação, normalizadoras e 
uniformizadoras das práticas educativas, inerentes a uma administração estatal 
altamente centralizada, burocrática e supra regulamentadora, e a dos modos 
institucionalizados em que se sedimentou a organização escolar e a acção 
pedagógica” (Carvalho et al., 1999: 33). 

 

 A Reorganização Curricular do Ensino Básico surgiu como uma “reabilitação do 

espaço público educacional, a qual representa o culminar de uma longa caminhada 

efectuada nestes últimos anos no que diz respeito aos currículos do Ensino Básico. Após a 

Reforma Curricular de 1990, cuja generalização se concluiu em 1996 o Departamento da 

Educação Básica (DEB) lançou no ano lectivo de 1996/ 97 um processo a que chamou de 

“Reflexão Participada sobre os Currículos” com a qual pretendia uma gestão diferenciada 

dos currículos, o estabelecimento de um corpus nuclear de aprendizagens comuns em 

função das competências garantidas a todos os alunos, e modos de articulação entre esse 

currículo nuclear comum e os projectos diferenciados de gestão e as opções curriculares 

específicas, a decidir por cada escola ou grupo de escolas.  

“não se trata de elaboração ou reelaboração dos programas disciplinares em 
vigor, mas sim de analisar modos de gerir, numa perspectiva curricular, os 
programas existentes de formas mais adequadas às necessidades e aos públicos 
concretos de cada escola” (M.E –DEB, 1997: 13) 
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 Como consequência desta reorganização faz-se hoje alusão às Novas Tecnologias. A 

formação integral dos alunos impõe-se com, cada vez maior, premência para que 

disponham de competências que lhes permitam integração plena na sociedade tecnológica 

em que vivemos e que cada vez mais lhe exige saberes multidisciplinares. 

 

“as funções da escola básica não podem traduzir-se na mera adição de 
disciplinas; devendo centrar-se no objectivo de assegurar a formação integral dos 
alunos” e a “utilização das tecnologias da informação e da comunicação, integra 
também o currículo em todos os ciclos, assumindo igualmente uma natureza 
transversal. Sem prejuízo desta perspectiva, as áreas de estudo acompanhado e de 
projecto serão espaços privilegiados para o desenvolvimento do trabalho com estas 
tecnologias (…)” (Reorganização curricular do Ensino Básico Lei 6/2001 de 18 de 
Janeiro de 2001). 

 
A análise a este modelo de reorganização curricular pode ser realizada sob 

diferentes perspectivas. Os nossos interesses e os que norteiam esta investigação levam-nos 

a centrar este texto na análise do papel atribuído às tecnologias, quer nos princípios 

justificativos da sua concepção quer no desenho curricular preconizado por este novo 

modelo de reorganização curricular. A proposta assume o carácter instrumental da 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), integrada em todos os 

ciclos de aprendizagem na área de formação transdisciplinar. 

 

Blanco e Silva (1993: 37-55) destacam cinco momentos principais relativamente à 

integração das TIC nas escolas Portuguesas, integrando já o momento presente da proposta 

de Reorganização Curricular. O quadro que se segue apresenta de forma sintetizada esses 

momentos: 
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Quadro 11: Momentos de integração das TIC nas escolas Portuguesas segundo Blanco e 

Silva (1993) 

 

 

2.2.5. A Reforma Educativa na década de 80-90 
 

Em 1986, o Estado Português, na linha do Regime Democrático vigente, saído da 

Revolução de Abril de 74 e da posterior integração de Portugal na Comunidade Europeia, 

propunha-se mudar a concepção centralizadora com a realização de uma Reforma Global 

do Sistema Educativo, desígnio expresso em resolução do Conselho de Ministros  

 

“ (...) urge atacar frontal e decididamente as causas profundas que estão na 
raiz dos principais problemas que vêm, cronicamente, sendo identificados, o que 
implica uma reforma global e coerente das estruturas, métodos e conteúdos do 
sistema 26". 
 

                                                 
26 Resolução do Conselho de Ministros nº 8/86 de 22 de Janeiro de 1986. (Criação da Comissão de 

Reforma do Sistema Educativo). 

 

• O primeiro, que abrange toda a segunda metade do século XIX e início do 

século XX, é marcado pela escassez de meios, a que corresponde a adopção 

do método de ensino tradicional;   

• O segundo, iniciado com o Estado Novo, é marcado pelas ideias da Escola 

Nova e a descoberta do cinema educativo; 

• O terceiro, iniciado na década de 60, mas apenas com afirmação na década 

de 80, é marcado pela definição de uma política nacional de introdução dos 

meios audiovisuais no ensino; 

• O quarto, iniciado em finais da década de 80 e que percorre a à primeira 

parte da década de 90, é marcado pela entrada da informática com o Projecto 

Minerva e pela última Reforma do século XX; 

• O quinto, em curso, está marcado pela proposta de utilização das TIC 

(nomeadamente do multimédia e da telemática) na nova Reorganização 

Curricular. 
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Pela mesma resolução é criada a Comissão de Reforma do Sistema Educativo 

(CRSE) com a incumbência de realizar estudos, preparar diplomas legais e subsequente 

elaboração de programas de aplicação, demarcados pelos princípios de  

 

"descentralizar a administração educativa nos planos institucional, regional 
e local", "modernizar o sistema de ensino na sua organização estrutural, curricular, 
nos métodos e técnicas da sua prática" e "valorizar os recursos humanos 
disponíveis 27". 

 

Paralelamente à criação da CRSE apresentavam-se, na Assembleia da República, os 

trabalhos que levariam à aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE, Lei nº 

46/86 de 14/10 28), que daria início à primeira fase deste processo, tornando-se o referencial 

de todos os trabalhos da Comissão da Reforma (CRSE, 1988:17) 29, concluídos em 1988 

com a publicação do Projecto Global de Reforma (segunda fase).  

A tudo isto sucede-se uma terceira fase com a elaboração, aprovação e 

implementação do edifício jurídico da reforma. A quarta fase é essencialmente dedicada à 

experimentação (em 90-91) em algumas escolas das novas orientações curriculares e de 

direcção e gestão das escolas, à qual se seguiria a fase de consolidação (91-92) e que 

culminou com a generalização da reforma (92-93). 

 A intenção de reconstruir o Sistema Educativo segundo princípios de "participação 

alargada", "descentralização", "autonomia" e "flexibilidade"; conduziu ao modelo de uma 

escola como comunidade educativa, perspectivando-a como o centro privilegiado das 

políticas educativas, conferindo-lhe espaços de autonomia para encontrar as suas próprias 

soluções na gestão do sistema e na definição curricular. O Projecto Educativo seria a sua 

marca de referência e de identificação externa e interna, cuja construção deveria ser 

resultante da análise das características e necessidades da comunidade educativa e 

promovesse um espaço comunicativo entre professores, alunos, pais e outros elementos da 

comunidade, sendo a atitude colocada na definição e condução da acção educativa 

inspirada por um sentimento de partilha. Da aplicação destes princípios deveria resultar um 

modelo comunicativo colaborativo e partilhado.  

Estas intenções da Reforma foram ultrapassadas pelo pragmatismo político-

administrativo. A linguagem normativa foi excessivamente regulamentadora e de cariz 
                                                 

27 Resolução do Conselho de Ministros nº 8/86 de 22 de Janeiro de 1986. (Criação da Comissão de 
Reforma do Sistema Educativo). 

28 Lei nº 46/86, de 14 de Outubro de 1986. (Lei de Bases do Sistema Educativo) 
  29 CRSE (1988). Proposta Global de Reforma, Relatório Final. Lisboa: Ministério de Educação, 
Comissão de Reforma do Sistema Educativo. (Silva, 2001:113-153) 
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impositivo, restringindo o espaço de intervenção da escola para formular um verdadeiro 

Projecto Educativo.  

 

“fruto da adopção de um modelo comunicativo hierarquizante, definido de 
maneira quase absoluta e unilateral pelos serviços centrais, em vez de Projecto 
Educativo da Escola, deveria antes falar-se de Projecto Educativo para a Escola” 
(Silva, B. D.,  2001:115-143). 
  

Analisando a relação das TIC com a Reforma Educativa verifica-se que vários 

estudos preparatórios realizaram, tendo os recursos didácticos, por tema, são disso 

exemplo. A Proposta de Reorganização dos Planos Curriculares dos Ensinos Básico e 

Secundário e a proposta da Escola Cultural.  

 

 Fraústo, Carneiro, Emídio e Grilo (1987: 177 apud Silva, B. D., 2001: 115-143) 

constatam que  

“a escola é o centro do processo educativo, mas se não tiver condições e 
recursos adequados não poderá ser jamais um lugar atraente e motivador de 
aprendizagem". 
 

 Pouco a pouco fala-se nas repercussões metodológicas dos meios, insistindo-se na 

ideia de que, hoje, a par do professor, dos alunos, das carteiras, dos livros e do quadro se 

impõe a presença de meios de comunicação diversificados, isto é, material vídeo, áudio e 

informático, tanto do ponto de vista dos equipamentos como dos documentos. 

Estas preocupações ponderadas em estudos preparatórios da Reforma tiveram 

repercussão em programas de execução na Proposta Global da Reforma (CRSE, 1988), 

nomeadamente em três programas inseridos no plano de reorganização curricular e 

pedagógica. 

Por sua vez, no Decreto-Lei nº 286/89, de 29 de Agosto 30, reafirma-se (no artº 12) 
que  

“para a realização da reforma curricular, as escolas devem dispor de 
recursos educativos necessários, nomeadamente materiais de apoio escrito e 
audiovisual, bibliotecas, laboratórios, oficinas e meios informáticos" e que "os 
recursos educativos concentram-se em centros de recursos, de forma a racionalizar 
a sua utilização pelas escolas”. 
 

 A principal realização foi o Projecto Minerva, considerado pelos avaliadores como 

 “o primeiro e mais relevante programa de âmbito nacional organizado em 
Portugal para a introdução das tecnologias da informação e comunicação (TIC) no 
ensino básico e secundário” (RAMP, 1994: 37 apud Silva, 2001: 115-153).  

 

                                                 
30 Decreto-Lei nº 286/89, de 29 de Agosto. (Reorganização dos Planos Curriculares) 
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Segundo Blanco e Silva (1993), o Projecto Minerva (Meios Informáticos No 

Ensino: Racionalização, Valorização, Actualização) foi lançado em finais de 1985 com a 

finalidade de conduzir à  

 

“ introdução, de forma racionalizada, dos meios informáticos no ensino não 
superior, num esforço que permita valorizar activamente o sistema educativo em 
todas as suas componentes e que suporte uma dinâmica permanente de avaliação e 
actualização de soluções 31” (  Despacho nº 206/ME/85 de 15 de Novembro de 1985). 
 

No início da década de 90, para além do apetrechamento em recursos, a escola 

beneficiou igualmente, da realização de outros Projectos sustentados pelo programa 

PRODEP.32  

Silva (1998), Bento (1992) e Moderno (1993), defendem que o apetrechamento das 

escolas permaneceu aquém dos objectivos traçados. De facto verificou-se uma «evolução 

quantitativa», mas o panorama generalizado denota carências, face às exigências das 

escolas, mediante o número de alunos e de professores, particularmente nos recursos de 

natureza áudio (gravador de som), de projecção de imagem fixa (retroprojector), vídeo 

(gravador e câmara) e informática (computador). 

 

Podemos concluir que o período da década de 80-90, que ficou, na educação, 

associado à Reforma Educativa (1986-1993) e ao Projecto Minerva (1985-1994), 

enalteceu, mais do que qualquer outro período da História Educacional Portuguesa, pela 

abertura à integração das TIC na Educação e na Escola. Esta integração foi evoluindo 

fragilmente uma vez que, a insuficiência dos recursos, a falta da criação de infra-estruturas 

e de sistemas de actualização e manutenção de equipamentos, bem como a falta de uma 

política adequada na formação contínua de professores não foram suficientemente fortes 

para uma implementação mais consistente. 

  De certa forma, não será, de todo, errado afiançar que o projecto MINERVA 

arremessou as bases para novos progressos das escolas no domínio das TIC.   

 

 

                                                 
31 Despacho nº 206/ME/85 de 15 de Novembro de 1985. (Criação do Projecto Minerva)  
32 PRODEP - Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal, co-financiado pela 

Comunidade Europeia, bem como do maior envolvimento de agentes da comunidade educativa, 
nomeadamente das Associações de Pais e Encarregados de Educação no apoio às iniciativas das Escolas. 
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2.2.5.1.A Tecnologia Educativa na L.B.S.E 

 

 A Lei nº 46/86 mais conhecida como Lei de Bases do Sistema Educativo é um 

autêntico marco na história do ensino em Portugal. Para além da reorganização do sistema 

educativo, que institui, estabelece como objectivo no seu artigo 7º alínea b) “ Assegurar 

que nesta formação sejam equilibradamente inter-relacionados o saber e o saber fazer, a 

teoria e a pratica, a cultura escolar e a cultura do quotidiano”. 

 O espaço aqui concebido é alargado a outros agentes educativos que são exteriores 

à escola, o que denota afastamento da perspectiva desta instituição como detentora da 

exclusividade educativa o que é comprovado pelo artigo 2º da Lei citada (46/86) que no 

seu número 4 afirma como princípio geral  

 

“O sistema educativo responde às necessidades resultantes da realidade 
social, contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade 
dos indivíduos, incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, 
autónomos e solidário, valorizando a dimensão humana do trabalho”. 

  

A autonomia é determinante para o sucesso educativo porque viabiliza a auto- 

formação e o ser “estudante vitalício” condições essenciais à cidadania moderna. Educar é 

um conceito muito abrangente que integra múltiplas vertentes e que cada vez mais se 

distancia da mera instrução da escola tradicional. 

As sociedades modernas vivem inovações constantes que exigem progressivas 

adaptações e conhecimentos.  

Para que a sociedade da informação possa contribuir de forma inequívoca para a 

melhoria da qualidade de vida e bem-estar torna-se necessário que se tire todo o partido 

das oportunidades que dela advêm e se minimizem as ameaças que dela possam resultar. A 

escola não pode esquecer 

 

 “o domínio das tecnologias de informação numa óptica de utilizador 
esclarecido deve fazer parte integrante da politica de emprego e ser objecto de 
apoio às empresas, às instituições de solidariedade social e às organizações locais 
que desenvolvam iniciativas com esse fim.” (Livro Verde da Sociedade da 
Informação em Portugal, 1997:75) 

 
Esta quase omnipresença das tecnologias de informação e comunicação no universo 

social em que nos inserimos levanta a questão da necessidade de as implementar e aplicar 

na educação. Diversas são as razões que justificam a sua introdução no ensino. 
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“De uma maneira geral isto pode ser entendido de duas formas como 
“táctico” e “desenvolvente”, o primeiro como forma de aptidão, convivência, o 
segundo como o genuíno desejo de melhorar a aprendizagem dos alunos, dos 
estudantes” (Fowell, 1996: 63). 

 
Desde o recente interesse pelo computador como suporte de aprendizagem o 

potencial das redes de trabalho, tal como a Internet, tem sido explorado a nível de 

contributo à aprendizagem. 

 

“De qualquer maneira a agitação que rodeia as duas tecnologias de 
informação e educação e a Internet em particular, reflecte-se muitas vezes e sob o 
ponto de vista tecnológico, no seu custo de funcionamento como suporte 
educativo” (Fowell, 1996: 64). 

 
 É da responsabilidade dos educadores avaliar o potencial das novas tecnologias em 

termos da sua influência na qualidade das aprendizagens e garantir que a sua aplicação 

efectiva seja feita pelo recurso às tecnologias apropriadas. Como é óbvio as escolhas a 

realizar, pressupõem uma mudança na cultura educativa e a introdução de novas 

pedagogias. 

O Decreto-Lei nº 6 /2001 reconhece claramente estas novas necessidades e no seu 

preâmbulo assegura que  

 

“O Programa do governo assume como objectivo estratégico a garantia de 
uma educação de base para todos, entendendo-a como início de um processo de 
educação e formação ao longo da vida, objectivo que implica conceder uma 
particular atenção às situações de exclusão e desenvolver um trabalho de 
clarificação de exigências quanto às aprendizagens sociais e aos modos como as 
mesmas se processam”. 

 

 A democraticidade do ensino, subjacente à asserção desta explícita vontade 

governamental exige preparação e conhecimento para aceder à sociedade da informação e 

domínio das tecnologias que a caracterizam. 

 

“A Sociedade da Informação é uma sociedade para todos. As tecnologias 
de informação influenciam os mais variados domínios da vida em sociedade. As 
suas aplicações percorrem o espectro dos grupos sociais. Há barreiras a transpor, 
oportunidades a explorar e benefícios a colher. O carácter democrático da 
sociedade de informação deve ser reforçado, por isso não é legitimo abandonar os 
mais desprotegidos e deixar uma classe de info-excluídos. É e imprescindível 
promover o acesso universal à info-alfabetização e à info-competências (MSI, 
1997: 9). 
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Deste documento se infere a premência da educação pelas e para as tecnologias de 

informação, facto reconhecido ainda no preâmbulo do Decreto-Lei nº6/2001:  

 

 “O diploma consagra a educação para a cidadania, o domínio da língua 
Portuguesa e a valorização humana do trabalho, bem como a utilização das 
tecnologias de informação e comunicação como formas transdisciplinares, no 
âmbito do ensino básico, abordando de forma integrada em consideração às 
necessidades dos alunos definido um quadro flexível para o desenvolvimento de 
actividades de enriquecimento do currículo”. 

 

Este Diploma Legal é posteriormente regulamentado pelo Despacho Normativo nº 

30/2001 que mais uma vez reforça, na sua introdução, a necessidade da escola se constituir 

como referência no processo educativo priorizando na sua acção “a promoção da confiança 

social na informação que a escola transmite”. 

Este despacho estabelece ainda como objecto no seu número 5 “As aprendizagens 

ligadas a componentes do currículo de carácter transversal ou de natureza instrumental 

nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e expressão em 

língua Portuguesa ou da utilização das tecnologias de informação e comunicação, 

constituem objecto de avaliação em todas as áreas curriculares e disciplinares”. 

É visível pela leitura da documentação citada o empenho dos responsáveis 

máximos pelo Sistema Educativo, na modernização da escola, que deve mais uma vez 

assumir a responsabilidade de uma eficaz resposta educativa às exigências de uma nova 

realidade social.  

 
 
 
 
 
 
 

2.2.6. Reorganização Curricular e inovação tecnológica 
 
 

“O currículo constitui o núcleo definidor da existência da escola” (Roldão, 
1999: 26) 

 

A escola constituiu-se historicamente como instituição quando se reconheceu a 

necessidade social de fazer passar um certo número de saberes de forma sistemática a um 

grupo ou sector dessa sociedade.  



Tecnologia Educativa 

 
 

 

93 

Esse conjunto de saberes, considerados relevantes, constitui o currículo da escola. 

O entendimento e definição da sua constituição não é pacífico por nele se conjugarem 

diferentes vectores que vão da preservação da tradição cultural à resposta a novas 

necessidades  

 

“… permanece problemático o equilíbrio entre  as componentes 
disciplinares e as integradoras, entre o apetrechamento com uma cultura 
humanístico-cientifica ou o domínio de competências de vida e saberes 
pragmático-funcionais” (Roldão, 1999: 27). 

 
 

O desfasamento entre as expectativas face à escola e a baixa eficácia social que ela 

tem manifestado resulta exactamente do agravamento da inadequação do currículo, que 

existe, face às necessidades sociais e público-alvo da sua actuação. Esta inadequação 

reflecte-se no crescimento do chamado insucesso escolar vulgarmente associado ao 

insucesso dos alunos e, nem a economia, nem o mercado de trabalho, nem o difícil 

equilíbrio das tensões sociais podem compadecer-se com a existência de um número 

significativo de população quase iletrada, afastada do acesso básico à informação e ao 

conhecimento. Informação e conhecimento que se constituem hoje como a principal chave 

para a inclusão social, para a rentabilidade económica, e também para o bem-estar social e 

a estabilidade pessoal e profissional.  

Assegurar o acesso a instrumentos cognitivos de análise, reflexão, pesquisa e 

produção do conhecimento é hoje uma constante no discurso educativo oficial o que se 

justifica pela constatação de que “ os alunos com melhores resultados são tipicamente os 

que melhor sabem dominar esses mecanismos cognitivos de estruturação e relacionação” 

(Roldão, 1999: 21). 

 Verifica-se, no entanto, que a maioria destes alunos adquiriram essas competências 

em actividades de carácter particular. 

A inclusão no currículo do acesso ao manuseamento das tecnologias como suporte 

da aprendizagem valida o que Ralph Tyler denomina “experiência de aprendizagem” 

enquanto “interacção entre o aluno e as condições exteriores do ambiente a que ele pode 

reagir. A aprendizagem ocorre através do comportamento activo do estudante: este aprende 

o que ele mesmo faz, não o que faz o professor” (Tyler, 1974: 57-58).  

Resulta de tudo o que já afirmámos a importância que o currículo detém no efectivo 

cumprimento da vocação funcional da escola pelo que as mudanças na educação impõem 
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mudanças no currículo. Este é o entendimento do legislador que no decreto-lei n.º6/2001 

afirma  

 

“a escola precisa de se assumir como um espaço privilegiado de educação 
(…) da organização e da gestão curricular (…) bem como da avaliação das 
aprendizagens e do processo de desenvolvimento do currículo nacional entendido 
como o conjunto de aprendizagens e competências, integrando os conhecimentos, 
as capacidades, as atitudes, os valores …”. 

 

Perante os novos desafios que a sociedade coloca à escola e, entendendo-se esta 

como um espaço formalmente responsável pela formação das camadas mais jovens, impõe-

se a sua reorganização curricular que o diploma acima referido estrutura no seu artigo 5.º, o 

qual no número 1 aprova um novo desenho curricular para os 1.º, 2.º e 3.º ciclos de Ensino 

Básico, que integra áreas curriculares e não curriculares.  

 O actual decreto-lei refere ainda a criação de três áreas curriculares não 

disciplinares: Área de Projecto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica, referenciadas no 

numero três deste mesmo artigo estando os objectivos do seu desenvolvimento e 

implementação enunciados nas alíneas a), b) e c)., que conjuntamente com as restantes 

áreas curriculares apontam “a realização de aprendizagens significativas e a formação 

integral dos alunos, através da articulação e da contextualização dos saberes” (alínea c) art. 

3.º, in Decreto – Lei 6/ 2001) 

Estas novas áreas  

 

“são,  por definição, áreas curriculares uma vez que fazem parte do 
currículo obrigatório de todos os alunos, estando por isso integradas no 
tempo lectivo obrigatório de todos os anos; são, no entanto não 
disciplinares, dado que não têm programas nacionais específicos (…) ” 
(Rangel, 2002: 6). 

 

 A área de projecto tem como principal objectivo o envolvimento dos alunos na 

concepção, realização e avaliação de projectos em torno de problemas ou temas de estudo 

e/ ou intervenção, que partam dos interesses e das necessidades do grupo e que articulem 

os saberes de diferentes áreas curriculares.  

 

 “O modo como se encontram formuladas as intenções desta área aponta 
claramente no sentido de metodologias a que, de uma forma genérica, se tem dado 
o nome de “abordagem a partir de problemas” e, mais concretamente, às chamadas 
“metodologias de projecto” ou apenas “trabalho de projecto” (Rangel, 2002: 12). 
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Destacamos a Área de Projecto por ser aquela em que entendemos mais “presente”, 

enquanto competência essencial, a utilização das novas tecnologias: 

 

“Área de Projecto, visando a concepção, realização e avaliação de 
projectos, através da articulação de saberes de diversas áreas curriculares, em torno 
de problemas ou temas de pesquisa ou de intervenção, de acordo com as 
necessidades e os interesses dos alunos”.  

 
A urgência do conhecimento e utilização, em contexto educativo das novas 

tecnologias é realçada neste diploma no seu artigo 9.º que refere Actividades de 

Enriquecimento Curricular 

 

“as escolas, no desenvolvimento do seu projecto educativo, devem 
proporcionar aos alunos actividades  de enriquecimento do currículo, de carácter 
facultativo e de natureza eminentemente lúdica e cultural incidindo, 
nomeadamente, nos domínios desportivos, artísticos, científico e tecnológico, de 
ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariedade e da dimensão 
europeia na educação”.  

  
 

A necessidade de reorganizar a escola nos aspectos quer administrativos quer 

curriculares, é bem marcado pela publicação do “Currículo Nacional do Ensino Básico – 

Competências Essenciais”. O próprio título, remete para uma escola diferente que entende 

o conhecimento como construção contínua, valorizando competências em detrimento de 

objectivos. Este documento inclui nos princípios e valores orientadores “A valorização de 

diferentes formas de conhecimento, comunicação e expressão”. Também as competências 

gerais nele enunciadas valorizam a componente tecnológica estabelecendo que “à saída da 

Educação Básica, o aluno devera ser capaz de:  

(1) Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a 

realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano; 

(2) Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico 

e tecnológico para se expressar; 

(6) Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável” (2001: 15)  

 

Às competências acima referenciadas estão conotadas operacionalizações 

transversais das quais destacamos:  

• “ Reconhecer, confrontar e harmonizar diversas linguagens para a comunicação de 

uma informação, de uma ideia, de uma intenção. 
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• Utilizar formas de comunicação diversificadas, adequando linguagens e técnicas 

aos contextos e às necessidades. 

• Traduzir ideias e informações expressas numa linguagem para outras linguagens. 

• Valorizar as diferentes formas de linguagem” (2001: 18) 

 

 

Esta operacionalização pressupõe actividades que a valide. São sugeridas:  

• “Rentabilizar os meios de comunicação social e o meio envolvente. 

• Rentabilizar as potencialidades das tecnologias de informação e comunicação. 

• Organizar o ensino prevendo a utilização de fontes de informação diversas e das 

tecnologias da informação e comunicação. 

• Organizar o ensino com base em matérias e recursos diversificados adequados a 

formas de trabalho cooperativo” (2001: 20-21-22). 

A progressão de diplomas e orientações educativas evidenciam o reconhecimento 

político da urgência de modernizar a escola e de implementar dinâmicas actuais que 

a tornem espaço de efectiva educação. 

  

 

 

3. A Formação de Professores e as Novas Tecnologias Educativas  
   

Com o desenvolvimento das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação na 

nossa sociedade e especialmente no âmbito educativo, o papel do professor enfrenta um 

desafio, na medida em que constitui um elemento fulcral na consecução das mudanças e 

melhoramento do sistema. 

 

“As novas tecnologias da informação já revolucionaram ou estão em vias 
de revolucionar numerosas profissões. Dadas as suas grandes potencialidades 
enquanto instrumento educativo, seria profundamente estranho que não 
influenciassem de um modo ou de outro a actividade dos professores ” (Ponte, 
1997: 100). 

 

“Numa sociedade como a actual, submetida a tão profundas transformações 
e aceleradas mudanças, as funções e os compartimentos do professor têm que 
experimentar alterações significativas. Sem menosprezar a componente “artística” 
da tarefa docente, resulta evidente que a tecnização dos processos educativos é um 
facto irreversivel ” Peréz (2001: 416). 
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 No dizer de Peréz (2001: 416) a escola, na sua configuração actual e futura, tem 

que enfrentar um duplo desafio. Por um lado realizar um questionamento crítico acerca da 

sua função e possibilidades e por outro, incorporar na sua pratica institucional, as sugestões 

dos meios de comunicação social e as novas tecnologias. De facto, tal como vimos no 

ponto anterior e, através das Reformas Educativas, qualquer progresso do sistema 

educativo passa, incontestavelmente, por mudanças de mentalidade e consequentemente, 

mudanças na formação dos professores.  

 

A inserção de situações inovadoras na escola representa complexas implicações em 

relação à organização institucional, às crenças e possibilidades do corpo docente e aos 

interesses dos alunos e de suas famílias. 

Hernández et alii (2000: 29) apontam que uma inovação acontece quando:  

 

“novas áreas de aprendizagem são introduzidas no currículo (uso de 
computadores, educação para a paz, para o consumo, etc.” e “práticas alternativas 
às já existentes são desenvolvidas”. 

 

A ideia de inovação é algo complexo que não pode ser analisada de forma 

reducionista, alertando para o facto que as práticas inovadoras devem  

 

 

“ter estreita conexão com as construções conceituais e o modo de actuar 
dos professores, caso não contem com a aceitação necessária e as decisões práticas 
adequadas, os objectivos acabam por se diluir e perder seu sentido” (Hernández et 
alii 2000: 31). 

 
O professor é o principal actor de qualquer processo de mudança na escola. Para 

que se verifiquem mudanças na qualidade do ensino é necessário que ele perceba com 

clareza suas concepções sobre a educação, o que acha significativo para melhorar esse 

processo e, só então, analisar de que modo as diversas tecnologias poderão auxiliá-lo.  

 O grande desafio da educação será certamente encontrar uma forma de preparar o 

professor que está sendo chamado a incorporar os recursos das TIC em seu fazer 

pedagógico. De acordo com Mercado (1999:90), a preparação dos professores para o uso 

correcto das novas tecnologias, não é uma tarefa simples e nem será concluída usando os 

meios convencionais: 

 

 



Tecnologia Educativa 

 
 

 

98 

 “É preciso formá-los do mesmo modo que se espera que eles actuem no 
local de trabalho, no entanto, as novas tecnologias e seu impacto na sociedade são 
aspectos pouco trabalhados nos cursos de formação de professores, e as 
oportunidades de se utilizarem nem sempre são as mais adequadas à sua realidade e 
às suas necessidades”. 
 

Investir na formação e preparação do professor para assumir novas competências 

numa sociedade cada vez mais impregnada de tecnologias é o primeiro passo para a 

utilização coerente de novos recursos tecnológicos na direcção do que se acredita 

fundamental na educação – a construção do conhecimento. No dizer de Moran (2000) essa 

construção pressupõe aprendizagens significativas, onde o educando possa construir sua 

identidade, seu projecto de vida, desenvolvendo habilidades de compreensão do seu mundo 

imediato e, também do futuro, para tornar-se cidadão realizado e produtivo. 

A escola, enquanto instituição, nunca irá desaparecer, mas a escola contemporânea 

tem tendência a alterar-se, sendo que grandes mudanças terão de acontecer, como têm 

vindo a acontecer ao longo dos tempos, com a evolução dos meios tecnológicos e, 

consequentemente da própria da comunicação. (Ponte, 2000).  

 Perante isto cabe perguntarmo-nos em que sentido é que a escola tende evoluir? 

Quais são as mudanças que se podem prever? 

 Ora, uma escola, à margem da sociedade, não faz qualquer sentido, é uma 

anormalidade condenada a desaparecer. Devemos pois imaginar uma escola mais integrada 

na sociedade e que, para além de uma dimensão mais humana seja também portadora de 

uma maior dimensão tecnológica. (Ponte, 2000). 

 Tomando como princípio que os meios audiovisuais são, um instrumento e uma 

linguagem de comunicação, necessários ao mundo de hoje, que é essencial conhecer e 

dominar, devem ser vistos como um instrumento pedagógico nas escolas, apoiando a 

aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento de capacidades específicas. 

Ora, é justamente aqui, que reside a necessidade de formação dos professores pois 

no dizer de Cebrián (1999: 131) é necessário “ um esforço individual do docente – e 

necessariamente realizado em colectivo – apoiado pela instituição para adquirir cotas cada 

vez mais altas de competência e autonomia profissional durante toda a sua vida”. 

 Pacheco (2001), também menciona que os meios audiovisuais representam para o 

professor uma ferramenta de trabalho e um elemento da sua cultura profissional, devido às 

possibilidades que fornecem de expressão criativa e de reflexão crítica. Há no entanto que 

garantir um vasto acesso aos mesmos na escola e fomentar a formação específica dos 
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professores enquanto transmissores educativos fundamentais pois, segundo Moderno 

(1992: 167), 

 

 

“ o professor não é o factor principal no processo de aprendizagem é simples 
auxiliar, no sentido de que o seu papel consiste em criar uma situação que permita 
a aprendizagem do aluno”. 

 
 

Perante o panorama das Novas Tecnologias, o professor denota-se perante a 

necessidade de uma actualização constante para acompanhar as mudanças que ocorrem na 

Educação. No entanto, sentimos que são ainda muitos os professores que vêem com 

alguma desconfiança a introdução e adopção destes auxiliares na sua prática pedagógica. 

Este receio deve-se em parte à falta de formação e preparação para lidar com estes meios, 

daí ser de extrema importância que na formação inicial e na formação contínua se integrem 

as Novas Tecnologias, dado que é imprescindível que os professores participem 

activamente no processo de introdução das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

Mas então, que destrezas e conteúdos formativos devem deter os profissionais de 

educação face ao actual desenvolvimento tecnológico? 

Relativamente a esta questão, Cebrián (1999: 144) aponta que por um lado devem 

possuir “uma compreensão sobre as variáveis globais que estão incidindo no mundo pelas 

tecnologias da informação” e por outro “um domínio conceptual e técnico sobre 

competências específicas”. 

É de facto importante que o professor compreenda a natureza do fenómeno social 

da tecnologia da informação, e responda a três questões básicas: 

- quem e como se produz a informação? 

- em que tecnologia se armazena e como se acede a ela? 

- como se difunde e através de que? 

O mesmo autor supracitado refere que estamos numa sociedade onde a informação 

é essencial para tomar decisões ou para formar uma opinião sobre os assuntos que afectam 

o mundo. Há uma real necessidade em perceber as mensagens tecnológicas em 

profundidade, quem é o emissor e quais são as suas intenções e com que formula 

estruturou a mensagem. Dar uma resposta a estas questões é importante pois permite o 

desenvolvimento de uma maior consciência e competência comunicativa. 



Tecnologia Educativa 

 
 

 

100 

• Conhecimento sobre as diferentes forma de trabalhar as Novas Tecnologias 

nas distintas disciplinas e áreas. 

• Saberes organizativos e didácticos sobre o uso das NT na planificação das 

aulas e da escola. 

• Conhecimentos teórico-práticos para analisar, compreender e tomar 

decisões nos processos de ensino e aprendizagem com as NT. 

• Domínio e conhecimento do uso destas tecnologias para a comunicação 

entre as escolas e a formação permanente. 

• Ter critérios validos para a selecção de materiais, assim como 

conhecimentos técnicos suficientes para permitir reestruturar de novo os materiais 

existentes no mercado de modo a adaptá-los às suas necessidades 

Quanto à segunda pergunta é primordial saber realizar uma leitura compreensiva 

das mensagens que nos rodeiam, possuir critérios de bom consumidor e aceder e apartar a 

informação relevante da desnecessária. 

Para responder a terceira questão e tendo em conta a sociedade actual em que 

estamos inseridos, o desenvolvimento de uma alternativa comunicativa passa 

necessariamente por um consumo dos media de comunicação para criar uma rede 

colaborativo entre as escolas. 

 

Digamos que estas três competências, que manifestam a informação na sociedade, 

constituem três grandes eixos a partir dos quais a inovação educativa pode implementar a 

aplicação das Novas Tecnologias (NT). 

Ainda nesta linha de análise o autor refere que o professor deve dispor dos 

conhecimentos e habilidades que a seguir apresentamos: 

 

 

Quadro 12: Conhecimentos e habilidades que os professores deveriam possuir, 

sobre os meios Cebrián (1999: 145) 
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Assim, a formação dos profissionais de educação passa sobretudo por uma 

requalificação das competências concernentes às Novas Tecnologias, beneficiando 

aspectos relativos a atitudes, valores e competências em função do perfil profissional e da 

actividade do professor (Lacerda, 2001). 

 Quanto às atitudes, os professores devem desenvolver uma maior receptividade 

relativamente às potencialidades dos meios audiovisuais, ou seja, devem ampliar os seus 

conhecimentos neste campo, aceitar os novos papéis que surgem para o professor (tal como 

mediador de conhecimento) resultante da integração das novas tecnologias (Ponte, Oliveira 

e Varandas, 2001). 

Segundo os mesmos autores, os professores têm de ver nos audiovisuais um 

instrumento para o trabalho pessoal e para a prática profissional. Para que tal aconteça, o 

professor deve obter a capacidade de as utilizar e deve desenvolver uma compreensão em 

relação às operações e conceitos básicos das mesmas, sendo em seguida capazes de as 

integrar na realização de diversas actividades. Devem adquirir também a capacidade de 

situar as tecnologias num novo paradigma do conhecimento e da aprendizagem, 

demonstrando capacidade de planear, realizar e avaliar actividades relativas ao processo de 

ensino e aprendizagem. É necessário ter uma visão mais abrangente de qual o papel que as 

tecnologias podem executar em todo o processo educativo, ou seja, não basta somente 

integrá-las na prática pedagógica. 

Cabe aos professores a tarefa de descobrir opções educacionais, que se adaptem aos 

seus alunos. 

As disciplinas dedicadas às TIC ou ao uso destas tecnologias na formação dos 

professores na globalidade parecem constituir como que uma pequena ilha no meio de um 

largo conjunto de disciplinas que ignoram ostensivamente estas tecnologias. 

Segundo, Pretto e Serra (2001) os meios audiovisuais devem estar o mais possível 

presentes na formação inicial de professores, para que estes possam ir muito para além do 

seu domínio instrumental. Os meios audiovisuais devem ser enquadrados por uma 

pedagogia que valorize principalmente a pessoa que aprende e valorize também os seus 

projectos. Para tal devem ser debatidas as grandes questões, promovendo constantemente 

uma atitude crítica. 
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Apesar de na última década se terem verificado algumas transformações 

significativas na formação de professores, quer na formação inicial dos professores através 

das Universidades, cujo currículo já integra disciplinas ligadas às tecnologias, é necessário 

que se continue a apostar numa constante e contínua formação. Um professor que não se 

actualize, numa época em que as crianças pertencem a uma sociedade altamente 

caracterizada pelo domínio da tecnologia e da presença constante da imagem e do som, não 

será capaz de responder às necessidades efectivas dos seus alunos.   

A ideia-chave deste processo é a integração. Por um lado estas tecnologias devem 

aparecer inseridas nas instituições educativas, com a finalidade de que alunos, docentes e 

professores possam ter condições de acesso mais facilitadas e possam ter maiores 

oportunidades de formação. Os professores devem ser capazes de tirar o maior partido 

possível dos meios audiovisuais ao nível do planeamento e da realização de situações de 

ensino e aprendizagem, integrando-os numa perspectiva curricular coerente. 

Como tal, os meios audiovisuais devem ter um papel importante, na prática 

pedagógica, cabendo à instituição de formação um papel importante no apoio às escolas 

cooperantes e na formação dos seus docentes para que constituam exemplos de boas 

práticas em todos os campos, conforme afirmam Pretto e Serra (2001). 

Muitas vezes as hesitações com que se confrontam as escolas, relativamente à 

utilização dos meios audiovisuais na sala de aula, têm como precedentes a formação dos 

próprios professores, uma vez que a grande maioria não obteve formação inicial neste 

âmbito. Torna-se necessário que os professores assumam a importância da formação 

contínua com a finalidade de poderem combinar os recursos humanos e técnicos para se 

alcançar um ensino mais eficaz.   

 

Pensamos que as tecnologias da informação e comunicação podem potencializar 

algumas mudanças que revertam numa educação de qualidade, na medida em que facultam 

para professores e alunos o desafio de enfrentar o novo, em contextos que sugerem 

alternativas às presentes formas de autuação. 

Para concluir é importante ficarmos com a ideia de que o grande desafio passa 

inevitavelmente pelo “formar para inovar”. A formação neste domínio deve ser capaz de 

responder à escola que temos hoje, “neste momento”e à escola que pretendemos que seja 

num futuro. A permanente mudança da sociedade em que vivemos desafia-nos 
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constantemente e sensibiliza-nos para as Novas Tecnologias. Pouco a pouco apercebemo-

nos que a formação é uma exigência que advém do “ser aluno” e do “ser professor” hoje. 
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Imagem 

1.1. Conceito  
 

Imagem (do latim imago) significa representação visual de um objecto. Designa 

literalmente retrato, reprodução, representação. Da palavra imagem derivam outras como: 

imaginar, imaginação, imaginário, imaginativo, entre outras (Dicionário Houaiss de Língua 

Portuguesa, 2002).  

Se dividirmos a palavra nos seus elementos constituintes (lat. I - MAG - O) podemos 

constatar a igualdade etimológica com a palavra magia (MAG - IA). 

No grego antigo, o vocábulo imagem corresponde ao termo eidos, raíz etimológica 

do termo idea ou eidea, cujo conceito foi desenvolvido por Platão que no seu idealismo 33, 

considerava a ideia da coisa, a sua imagem, como sendo uma projecção da mente. 

Aristóteles, pelo contrário, considerava a imagem como sendo uma aquisição dos sentidos, 

a representação mental de um objecto / objecto real, o que fundamentava a teoria do 

realismo. Esta controvérsia chegou aos nossos dias, mantendo-se viva em praticamente 

todos os domínios do conhecimento. (Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, 2002). 

A imagem terá sido, há milhares de anos, ainda antes da escrita, o principal recurso 

linguístico de que o homem dispunha e que lhe permitiu manter e enraizar a cultura que foi 

desenvolvendo.  

Uma imagem será sempre interpretada por qualquer ser humano, 

independentemente da época em que foi criada, atendendo naturalmente às características 

sócio-culturais de quem a interpreta.  

                                                 

33 O idealismo de Platão parte do pressuposto que existem dois mundos. O primeiro é constituído 
por ideias eternas, invisíveis e dotadas de uma existência diferente das coisas concretas. O segundo é 
constituído por cópias das Ideias (coisas sensíveis). Com base neste pressuposto afirmou que os sentidos 
estão permanentemente a enganar-nos. A verdadeira realidade não nos é dada pelos sentidos, mas só pode ser 
intuída através da razão, e está no mundo das ideias. Já, para Aristóteles não é possível pensar uma coisa sem 
lhe atribuir uma substância, uma quantidade, uma qualidade, uma actividade, uma passividade, uma posição 
no tempo e no espaço. Há duas espécies de Ser: os verdadeiros, que subsistem por si e os acidentes. Quando 
se morre, a matéria fica; a forma, o que caracteriza as qualidades particulares das coisas, desaparece. Os 
objectos sensíveis são constituídos pelo princípio da perfeição (o acto), são enquanto são e pelo princípio da 
imperfeição (a potência), através do qual se lhes permite a aquisição de novas perfeições. O acto explica a 
unidade do ser, a potência, a multiplicidade e a mudança. 
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 Nas ciências exactas como em matemática o termo "imagem" é entendido como 

representação de um objecto/ objecto especializado, que exige técnicas e ferramentas 

especiais. (Enciclopédia livre: Wikipédia) 

 A mesma fonte refere que as imagens são, constantemente, veiculadas pelos 

anúncios publicitários impressos em páginas de revistas ou expostos nas paredes de 

edifícios e pelos os cartazes afixados em muros e murais. Conota-se ainda com imagem, a 

arquitectura dos edifícios e das obras de engenharia; os utensílios domésticos, ferramentas, 

roupas, veículos de transporte e representações sagradas. É imagem, todo o material 

impresso e, toda exibição em telas de cinema e de televisão.  

   Definir o conceito de imagem não é fácil, pois a abrangência da sua presença no 

nosso quotidiano justifica as muitas reflexões se que esta temática é alvo. 

 Desde o nascimento que o homem percepciona o meio que o rodeia através dos 

sentidos, com particular proeminência para a visão e a audição. Os olhos e os ouvidos vão 

permitir-lhe, pouco a pouco, obter, memorizar, comparar e compreender todos os aspectos do 

mundo envolvente.  

 Guerra (1984) refere que existe uma invasão de imagens na vida do homem actual, 

constituindo uma «iconosfera que nos envolve e aprisiona». Assim sendo, a «a escola actual 

não pode permanecer alheada desta realidade». Cumpre-lhe dotar as crianças de competências 

que não as deixem «indefesas perante as falácias, as manipulações e as influências da 

imagem», mas, especialmente, porque se desaproveitaria um dos recursos de grande utilidade 

educativa.  

 Assim, revela-se pertinente analisar a imagem e as suas características, pois os mass-

media, cuja introdução na escola se fez já há alguns anos, transmitem na maior parte, os 

conteúdos sob a forma de imagem. Avazini (1977: 277-278, apud Oliveira, 1996:8) 

reportando-se aos mass-media, cujo conteúdo é em grande parte veiculado através da 

imagem, assegura: 

 

 “ (...) Nunca nos encontramos fora do mundo dos mass-media. De manhã à 
noite, por muito isolados que nos sintamos, encontramo-nos imersos num meio 
configurado pelos anúncios, pelos "flashes" da rádio, pelos discos, pelos títulos da 
imprensa, pelos "slogans" da publicidade”.  

 

 O mundo está repleto de imagens visuais e acústicas, que suportam relevantes 

significados informativos e comunicacionais. Esta realidade, por si só, clarifica. Ora, é 

impensável dissociar a imagem dos media e, por consequente, separar a imagem do contexto 

educativo, tal como vamos referir ao longo deste capítulo. 
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1.1.1. Perspectivas de análise 

 

1.1.1.1. Filosófica e Psicológica  

 

 Do ponto de vista filosófico e psicológico, imagem, imagem mental e imaginação 

têm sido objecto de reflexão desde os mais remotos tempos da história do homem.  

Para Aristóteles, a imagem é a representação analógica que a sensação lega à alma, 

que persiste e pode renovar-se com uma certa liberdade mesmo após ter cessado o acto da 

percepção. Isto significa que as imagens resultantes da observação de objectos materiais, 

acabam por adquirir vida própria, podendo na mente do observador, combinar-se, associar-

se e reaparecer à superfície da consciência, por força da imaginação. (Aristóteles, s/d, apud 

Oliveira, 1996:10) 

Assim o verdadeiro conhecimento, resulta da experiência adquirida pelas sensações 

e consequentes lembranças, ou seja, a imagem é a própria sensação ou percepção do 

objecto no momento da observação e também o resultado da imaginação.  

Os escolásticos incluíram a imaginação entre as faculdades sensíveis internas e 

definiram-na, segundo a tradição aristotélica, como a capacidade de fixar, reproduzir e 

combinar as imagens das coisas sensíveis.  

Descartes, na Modernidade, defende que a imagem é o resultado da sensação, logo, 

sensação e imagem constituem aspectos distintos, uma vez que a segunda depende da 

primeira. A sensação é a impressão corporal resultante da observação dos objectos pelos 

sentidos. A imagem surge quando esta sensação se torna consciente. Contudo, Descartes 

refere que, diversas vezes as imagens que achegam ao cérebro carecem de rigor, pelo que 

se impõe a análise metódica do observado, para poder chegar ao verdadeiro conhecimento.  

 Piaget (1969: 78-79) defende que as imagens que captamos da realidade envolvente 

constituem percepções da totalidade, pelo que as sensações visuais constituem elementos 

estruturados:  

 

“Quando vejo uma casa não vejo primeiro a cor da telha, o tamanho da 
chaminé, etc., e finalmente a casa! Percebo logo a casa como "Gestalt" e só em 
seguida passo à análise do pormenor”. 
 

Segundo este entendimento, os conhecimentos que adquirimos não são 

consequência instantânea das imagens visuais que percepcionamos, mas advêm de um todo 

do qual a percepção constitui apenas a função de sinalização. O conhecimento humano 



A imagem na Comunicação 
 

 

 

108 

resulta de duas fases importantes: a percepção dos objectos, fase primordial, e a acção que 

exercemos sobre as imagens percepcionadas. O conhecimento, propriamente dito, só se 

consolida pela complementaridade das duas acções.  

Damásio (1995: 99-129) considera que, todo o pensamento humano está 

dependente das imagens, pois “o conhecimento factual que é necessário para o raciocínio e para 

a tomada de decisões chega à mente sob a forma de imagens”. Refere ainda, que as imagens 

podem ser de dois tipos:  

a) as imagens perceptivas, que chegam ao cérebro e são portadoras de informações do 

mundo exterior; 

b) as imagens evocadas, que ocorrem à medida que «evocamos uma recordação de 

coisas do passado.» As imagens evocadas podem dizer respeito tanto a factos ou 

processos de reconstituição de factos passados, como a factos relativos ao futuro, 

apresentando umas e outras as mesmas características.  

 Ainda segundo o mesmo autor, todo o nosso pensamento é constituído por imagens. 

O que importa salientar  

 

“é que as imagens são provavelmente o principal conteúdo dos nossos 
pensamentos, independentemente da modalidade sensorial em que são geradas...”. 

 

  1.1.1.2. Linguística e Semiótica  

 Nem todas as imagens têm o mesmo nível de complexidade, sendo umas de leitura 

mais imediata e outras, mais complexas de leitura mais difícil. Calado, (1994: 35) acredita 

que “o movimento de análise científica da imagem e, da sua complexidade, é iniciado pela 

semiótica”. Para Oliveira (1996: 19-20) analisar a imagem do ponto de vista linguístico e 

semiótico constitui desde logo uma questão primordial: perceber se uma imagem, uma 

fotografia, uma pintura, uma qualquer representação, institui uma forma de comunicação 

do seu autor, com outras pessoas, analogamente à linguagem verbal.  

 Nesta linha de análise, o mesmo autor refere que a semiótica é a explicação 

rigorosa de um assunto que engloba a linguística e se apresenta como uma ciência que 

procura estudar sistemas de comunicação. 

 

“a semiologia (ou semiótica) percebida como a descrição rigorosa de um 
conteúdo manifestado pelo recurso a outras linguagens para além das linguagens 
naturais, ou pela ajuda dos significantes que constituem os objectos e os próprios 
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comportamentos humanos (…)engloba a própria linguística (…), apresenta-se 
como uma ciência que procura estudar todos sistemas de comunicação” (Oliveira 
1996: 20).  

 

A semiótica caracteriza-se pela sua grande amplitude, na medida em que os seus 

objectivos visam o estudo de todas as formas possíveis de comunicação, entre as quais está 

a linguagem verbal, no entanto nenhum estudo semiótico pode ser feito sem o recurso à 

linguagem verbal. Desta asserção se infere que um estudo semiológico nunca poderá 

prescindir do apoio da linguística, constatação que levou alguns linguistas a considerar que 

a semiótica não é mais do que um ramo da linguística (Oliveira, 1996:20). 

As mais modernas teorias de comunicação defendem que todos os comportamentos 

socioculturais podem ser definidos como fenómenos comunicacionais, ou seja, como 

sistemas estruturados de significações (Calado, 1994: 35). 

Oliveira (1996) baseando-se nas ideias de Christian Metz, acrescenta que não é 

possível comunicar pelo uso exclusivo de imagens, desde que entre elas se estabeleçam 

conexões lógico-semânticas, pois os elementos que constituem as imagens são, tal como as 

palavras, unidades significativas susceptíveis de serem descodificadas. Se num texto as 

palavras estabelecem múltiplas relações de natureza sintáctica, constituindo unidades 

significativas, também os elementos constituintes das imagens se podem organizar em 

grupos carregados de significação, pelo que as imagens, de acordo com o seu grau de 

complexidade e com a maneira como estão organizados os seus elementos constituintes, 

poderão ser comparadas a textos mais ou menos complexos, susceptíveis de serem lidos e 

interpretados pelos receptores.  

Numa fase inicial a imagem foi utilizada (e ainda hoje o continua a ser) de maneira 

autónoma, independentemente da linguagem verbal, a partir do momento em que o homem 

conseguiu criar símbolos visuais (como a própria imagem) capazes de tornar mais 

duradoura a linguagem verbal. Imagens e Palavras passaram a constituir duas formas de 

comunicação que frequentemente se complementam, sendo, na vida moderna, e em 

consequência do progresso tecnológico, duas formas de comunicação muitas vezes 

indissociáveis (Oliveira 1996: 23-25) 

Imagem e Texto, enquanto formas de comunicação apresentam semelhanças que 

importa realçar: constituem registos fixos, não voláteis, susceptíveis de uma comunicação 

diferida, sem necessidade da presença física dos interlocutores, capazes de vencerem a 

barreira do tempo e de permitirem que a sua recepção se efectuar através da visão.  
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2. A Comunicação através da imagem – perspectiva histórica 

 

 2.1. As Primeiras Imagens 

 

Como já referimos nos capítulos anteriores, a primeira forma encontrada pelo 

homem para registar e transmitir conhecimentos, de uma maneira objectiva e permanente, 

foi a imagem. A sua criação tinha como suporte a observação do mundo que o rodeava e os 

recursos utilizados foram aqueles que a experiência lhe permitiu descobrir. O homem terá 

aprendido técnicas e, descoberto materiais, pela necessidade de comunicar: a imagem foi 

sem dúvida uma muito marcante. 

Neste sentido, Oliveira (1996) considera que, para além das próprias mãos e dedos, 

imbuídos de substâncias naturais cromáticas permitiam ao Homem registar as primeiras 

imagens, com o tempo, aprendeu a utilizar, como instrumentos de escrita pela imagem, 

pedaços de madeira carbonizada e outros materiais que, pela sua dureza, possibilitavam 

gravar sulcos sobre as superfícies das rochas e das paredes das cavernas, que constituíram 

os primeiros quadros murais usados pelo Homem para transmitir o saber, instituindo-se o 

que hodiernamente denominamos de arte rupestre. 

Constata-se que são os olhos e os ouvidos as primeiras janelas para o mundo, 

permitindo a captação e a compreensão de todos os aspectos do mundo envolvente, 

possibilitando, numa fase posterior, a sua evolução e o modo de agir no mundo de forma 

natural e social. 

Simultaneamente ao conhecimento do mundo, o ser humano vai adquirindo, através 

da visão e da audição, os conhecimentos essenciais, que lhe permitirão interagir com a 

comunidade dotando-se, também, da forma mais completa, versátil e potente de 

comunicação – a linguagem verbal.  

 A imagem foi, nos tempos mais recuados da vida do homem, a primeira forma de 

comunicação, aquela que lhe permitiu comunicar com os outros, mesmo na sua ausência, 

desafiando a barreira do tempo.  

 Neste âmbito, Fontanella (2006: 24) informa que, inicialmente, a imagem 

produzida pelo homem, afigurava elementos muito simples «representando os seres tal como 

eram percepcionados» tendo alcançado «elevada mestria» numa «sequência de fases cada 

vez mais elaboradas» dominando, progressivamente, «formas e materiais» cujo 

conhecimento foi transmitindo de geração em geração. 
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Neste entender, com a criação de instrumentos tecnológicos, cada vez mais 

elaborados, a acumulação de conhecimentos e a sua transmissão, leva-nos a situar os 

antecedentes mais antigos da tecnologia educativa, em épocas recuadas da vida do homem 

(Oliveira, 1996: 43).   

 

“A teoria e os métodos educativos têm antecedentes muito antigos, que 
podem ser traçados a partir do tempo em que sacerdotes tribais sistematizaram 
conhecimentos e em que culturas primitivas inventaram pictogramas ou signos 
verbais para gravar, preservar, transmitir e reproduzir informação” (Saettler, 1969: 
11). 

Ora, na actualidade, encaramos a «tecnologia educativa», (a qual já 

contextualizámos no capitulo anterior), numa perspectiva diferente, há uma tendência em 

associá-la a máquinas utilizadas enquanto recursos educativos. Saettler, (1969: 13) recorda 

que a palavra tecnologia não inclui forçosamente o uso de máquinas, mas refere-se a 

qualquer arte prática que use o conhecimento científico. 

 

 2.2. Antiguidade Clássica: Imagem e ensino – que relação? 

 

Com o aparecimento da escrita, a tradição oral viu a sua importância minimizada e 

cedeu a primazia do seu lugar aos textos escritos. 

 Os homem-media, que no dizer de Cloutier (1975: 24) “desempenhavam o papel de 

memória do tempo” viram-se substituídos por suportes tecnológicos mais evoluídos que 

permitiam perpetuar os conhecimentos com maior eficácia.  

 Tal como as imagens e representações bidimensionais (pinturas murais) e 

tridimensionais (estatuetas), também o processo de escrita, em vários suportes de registo, 

passou por várias etapas.  

 Começando por pictogramas, escrita figurativa, o Homem, foi gradualmente 

investindo no desenvolvimento do processo comunicativo por meio de sinais abstractos e 

convencionais que, combinando-se, deram origem às palavras escritas. Enquanto a 

linguagem oral necessita da mera apreensão do meio, a aprendizagem da escrita exige 

esforço, tempo, profissionais especializados e metodologias seleccionadas.  

Na civilização greco-latina, a par da comunicação escrita, privilégio de um 

reduzido número de homens, a imagem, enquanto forma de comunicação, desenvolve-se 

consideravelmente. Os artistas gregos demonstravam grande preocupação com a estética e 
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tentavam reproduzir os seus quadros à «escala»34, para que a imagem comunicasse o mais 

fielmente possível o retratado. É de salientar que a especialização da imagem enquanto 

recurso de comunicação teve um período de maturação que durou séculos. 

 Na Grécia, a imagem teve considerável importância no campo pedagógico e, 

conforme Oliveira (1996: 44), na educação grega: 

 

“ institucionalizada a partir do século VI a. C. e ministrada por professores 
especializados, tem lugar preponderante a ginástica e todas as actividades tendentes 
a desenvolver o físico sobre as restantes disciplinas. Entre o século IV e III a. C., 
existe já uma organização fixa das estruturas educativas, estando o ensino dividido 
por vários níveis etários: na primeira fase, que poderemos designar, por analogia 
com o nosso tempo, por ciclo primário ou básico, predomina a cultura física; na 
fase secundária, a formação está essencialmente voltada para os estudos literários. 
Com o aparecimento dos sofistas e a criação de escolas fixas, surge um ensino 
superior de elevado nível (filosófico, político e científico) ”. 
 

O papel da imagem, enquanto recurso pedagógico, não seria a principal 

preocupação dos sofistas desta época, pois eles dedicavam-se essencialmente à arte da 

política e da oratória. No entanto, o ensino da pintura passava pela observação e análise 

directa das obras dos grandiosos artistas, dando grande valor e importância à estética e à 

comunicação da imagem. 

 

 2.3. Idade Média e revalorização da imagem: a Banda Desenhada 

 

A Idade Média marca o regresso do ideal de formação grega, revalorizando o ensino e a 

formação a todos os cidadãos. 

Durante o período da Idade Média (séc. VIII a XV), só uma reduzida minoria tinha 

o privilégio de aceder à cultura e ao conhecimento das letras, pelo que, no decorrer de toda 

a Idade Média, foi valorizada a comunicação pela imagem como forma de educação, tendo 

como objectivo primacial, a transmissão de conhecimentos de carácter religioso.   

  “Nas grandes catedrais, os espaços são preenchidos com figurações de 
carácter religioso, quer através de estátuas e de relevos, quer de grandes superfícies 
cobertas de cenas diversas, obtidas por meio de vitrais, por meio de pinturas e por 
meio de revestimentos constituídos por minúsculos mosaicos de vidro colorido ou 
de pequenas pedras, obtendo-se um efeito mais cromático e duradouro do que por 
meio da pintura” (Oliveira 1996:45). 

 

                                                 
34 Escala: relação entre a superfície do quadro e a superfície da imagem que nele aparece. 
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Conforme o autor, as representações da época Clássica Greco-Romana possuíam 

três dimensões: comprimento, altura e a noção de profundidade. Ora na Idade Média houve 

como que um recuo na técnica de representação das cenas, uma vez que lhes falta a terceira 

dimensão, a noção de profundidade, afastando a noção de perspectiva. Este aspecto é mais 

notório observando-se as imagens ilustrativas dos livros desta época, as chamadas 

«iluminuras».  

Observamos as imagens de painéis pintados nas diferentes igrejas do mundo 

ocidental ou nas grandes tapeçarias que chegaram até nós, notamos que predomina um 

plano representativo, faltando a noção de profundidade.  

A transmissão de conhecimentos pela imagem, visando a grande maioria do povo 

iletrado, não se verifica apenas nas construções de tipo arquitectónico. Nas obras escritas, 

as imagens desempenham um papel de relevo ilustrando o corpo do texto escrito.  

“Através das imagens, algumas de elevada beleza cromática e de grande 
valor documental, pelo registo de aspectos da vida da época, são desempenhadas 
duas grandes funções: além de um complemento de informação relativamente ao 
texto, torna-se possível ao «leitor» iletrado captar uma parte da informação que se 
pretende transmitir” (Oliveira 1996: 46). 
 

É igualmente na Idade Média que a moderna banda desenhada, coligando duas 

poderosas linguagens – icónica e verbal –, descobre os seus antecedentes históricos mais 

directos e conforme Oliveira (1996: 46): 

 

“É nos cancioneiros da Península Ibérica que se encontram alguns dos 
melhores exemplares de comunicação pela imagem. Embora a técnica de desenho 
possa não ser inteiramente perfeita, algumas bandas desenhadas medievais têm 
características avançadas para o seu tempo, retirando a primazia a algumas técnicas 
frequentemente consideradas modernas e próprias da segunda metade do século 
XX (…) A presença de legenda em cada imagem funciona como um complemento 
ou reforço da história que se pretende narrar, constituindo imagem e legenda um 
texto «scripto-visual» ”. 
  

 Da análise destas ideias, percebemos que o valor pedagógico da imagem torna-se 

de grande importância, pois assume uma alternativa ao texto escrito, sobretudo para os 

iletrados, estabelecendo, todo o conjunto, aquilo que Jean Cloutier (1975: 29) designa 

como um documento scripto-visual, em que “as ilustrações, as iluminuras, as glosas e os 

anexos, fazem parte integrante da comunicação”. 

A imagem assume um papel de grande relevância comunicacional, na medida em que 

a descodificação da mensagem pode ser interpretada por qualquer pessoa 

independentemente de saber ler ou escrever. 
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Neste âmbito, referimos o papel da banda desenhada que, embora não tenha sido 

inicialmente considerada relevante enquanto recurso educativo, passou a ser encarada 

como um valioso auxiliar na educação, na medida em que permite aumentar capacidades 

expressivas e desenvolver a competência comunicativa. A banda desenhada permite que 

qualquer pessoa, mesmo sendo um iletrado, depreenda a mensagem nela contida pois 

detém elementos icónicos que ajudam na interpretação.  

 

“ as bandas desenhas (…) permitem ajudar os alunos a exprimirem-se e a 
comunicar tão espontânea e livremente quanto possível (…). São suportes 
audiovisuais próprios para motivar a expressão (…). Elas evitam aos principiantes, 
pouco treinados na expressão oral, o problema da invenção surgida quando se lhes 
pede para imaginarem uma historia original ou para dialogar a partir de uma 
situação previamente apresentada” (Rollet, 1974: 2, apud Oliveira, 1996: 47) 

 

Assim, as bandas desenhadas permitem que os alunos se exprimam e comuniquem 

espontaneamente uma vez que são suportes audiovisuais próprios para motivar a 

expressão.  

 

 

2.4. Séc. XV e XVI – Imprensa e descobrimentos 

 
 O século XV marca uma nova etapa na evolução histórica do homem e da 

comunicação. É próprio à condição humana procurar alargar os seus conhecimentos nos 

diferentes domínios da arte e do saber, ampliando similarmente os seus horizontes 

geográficos e o conhecimento do mundo em que vive.  

 Os descobrimentos portugueses, iniciados no século XVI, a partir de 1415, sob a 

égide do Infante D. Henrique, e que culminaram com a chegada ao Oriente e ao “nosso 

mundo” contribuíram para a exaltação do conhecimento científico. Não menos importante 

foi a invenção, por volta de 1440, dos caracteres móveis tipográficos por Johannes 

Gutenberg porque possibilitando a composição de textos variados e a sua reprodução 

valorizou a comunicação e viabilizou a imprensa escrita (Oliveira, 1996:48). 

 A invenção da imprensa marcou o início de uma nova era na história da 

humanidade, a qual McLuhan (1962) designou de “aldeia global”, onde a comunicação 

poderia “reduzir” o mundo às dimensões de uma aldeia, onde todos iriam reconhecer-se, 

interagir e, deste modo, envolver-se uns com os outros, aludindo assim, a um conjunto de 

fenómenos, originados pelo aparecimento do documento impresso em substituição do 
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manuscrito e, facultando uma eminente difusão de variadíssimos géneros de imagens, que 

poderiam ser aproveitadas em prol da educação.   

A invenção da imprensa origina, na opinião de Cloutier (1975: 33), o primeiro 

medium de massa, sucedâneo do manuscrito, retomando-lhe o estilo e os caracteres, à 

semelhança do sistema de paginação, pois, os livros do século XV, pela impressão dos 

textos na tipografia e pela integração de iluminuras e ilustrações, estabelecem-se como 

verdadeiras sínteses scriptovisuais.  

 
 
 
 2.5. O papel da imagem nas primeiras enciclopédias 
 

A partir do século XVIII, surgiram na Europa obras de divulgação do conhecimento 

– denominadas enciclopédias – nas quais a comunicação pela imagem prevalece sobre a 

informação escrita. A imagem foi o suporte principal da transmissão de conhecimentos. 

Segundo Oliveira (1996: 49), no Discurso Preliminar, da autoria de D'Alembert, 

houve o cuidado de fazer, através de imagens, uma representação minuciosa e rigorosa, 

para exemplificar a constituição de uma máquina complexa, de forma simples e contínua.  

“os esquemas das máquinas e dos utensílios. Nada foi omitido do que 
podia mostrá-los distintamente aos olhos. No caso em que uma máquina mereça 
pormenores pela importância do seu uso e pela quantidade de componentes, 
passou-se do simples ao composto. Começou-se por juntar numa primeira gravura 
tantos elementos, quantos os possíveis de observar sem confusão. Numa segunda 
gravura, vêem-se os mesmos elementos com alguns outros» «sem nenhum 
embaraço nem para a inteligência, nem para os olhos” (D'Alembert, 1964: 236-248, 
apud Oliveira 1996: 49) 

 A imagem, neste contexto, «vale mais que mil palavras», uma vez que ela transmite 

com precisão ao receptor da mensagem comunicada, todos os elementos necessários para a 

sua descodificação. 

 

 

2.6. Retroprojector e Projector de Diapositivos  
 

 A câmara escura e a lanterna mágica constituem os antepassados mais longínquos 

da máquina fotográfica e das máquinas de projectar.  

A câmara escura ficou conhecida a partir do século XVI. Foi Leonardo da Vinci, 

que, nos seus documentos escritos, datados de 1558, executa a descrição do princípio 
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óptico, aludindo à possibilidade de aquisição de imagens com pleno rigor na forma e na 

cor, por meio da sua projecção sobre uma folha de papel branco.  

  Já no século XVIII, o jesuíta de origem alemã Atanásio Kircher 35 inventou a 

lanterna mágica. Digamos que é o predecessor dos sistemas de projecção, nomeadamente, 

os diapositivos e o cinema, e consistia num sistema de projecção de imagens – desenhadas 

à mão sobre lâminas de vidro, sobre um ecrã branco (Oliveira, 1996: 50). 

Centrando a nossa atenção no mesmo autor, a projecção de imagens fixas 

conquistou, ainda que vagarosamente, o campo pedagógico. O aparecimento da fotografia 

e os processos de inversão do negativo em positivo permitiram um rigor na consecução de 

imagens projectáveis, tornando os projectores de diapositivos num importante recurso 

educativo, abrangido pela expressão «meios audiovisuais», sendo a técnica da projecção 

fixa, no dizer de Dieuzeide (1973: 49) é “aquela que possibilita mais facilmente uma base 

de lição e de estudo colectivo aprofundado, sob o controlo do professor, para todas as 

disciplinas documentais e a qualquer nível (…)”. 

 

 Desta feita, o projector de diapositivos enquanto recurso educativo teve grande 

difusão em toda a Europa, sobretudo durante e após a Segunda Grande Guerra, permitindo 

que a imagem chegasse aos alunos de uma forma verdadeiramente educativa. 

A comunicação, recorrendo a imagens, através do projector de diapositivos, cujo 

antecessor é a lanterna mágica, possibilitou outros sistemas de projecção de imagens fixas: 

o episcópio – projecção de imagens existentes em suportes opacos, tais como livros, 

enciclopédias, fotografias, postais ilustrados, o retroprojector – projecção não só imagens 

em suportes transparentes, mas também de objectos opacos, obtendo-se imagens em 

silhueta, o data display – pequeno ecrã de cristais líquidos que se coloca sobre o 

retroprojector, para projectar imagens provenientes de um computador. Estes recursos 

permitem que apenas um único aparelho disponibilize informação, de forma apelativa, a 

toda uma turma. (Oliveira 1996: 51) 

Segundo Raposo (2002: 100) o retroprojector é 

 

“ (um) meio de projecção, por excelência, de imagens fixas, (…) e serve 
para centrar a atenção dos alunos, melhorar a compreensão, aumentar a quantidade 
gráfica e economizar tempo. Permite também que o professor mantenha um 
contacto visual com os alunos e se adapte aos seus ritmos de aprendizagem”.  

                                                 
 35 Atanásio Kircher (1601-1680), jesuíta de origem alemã, foi ordenado sacerdote em 1628 e fixou-
se em Roma em 1635. Além da lanterna mágica, inventada em 1650, Kircher é considerado o pai da história 
da música e inventor de duas máquinas, uma para escrever e a outra para compor música. 
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A mesma autora descreve o projector de diapositivos, também denominado de 

diascópio, e diz que, tal como o retroprojector, se trata de um meio de flexível utilização e 

que se adapta a qualquer tema a nível educativo. Pelo exposto são meios detentores de 

grandes potencialidades e de fácil utilização cujo emprego em contexto escolar foi uma 

mais-valia. 

 

 

2.7. O quadro 

 
 O campo educativo, visando uma actualização dos meios capazes de proporcionar 

respostas educativas mais eficazes, foi adquirindo os recursos. Embora as escolas se 

apetrechassem com diversos recursos, desponta, a partir do surgimento do ensino 

colectivo, necessidade de quadros murais nas salas de aula.  

 Segundo Oliveira (1996) a partir do século XIX, no continente norte-americano, 

prevalecem as escolas públicas, onde surge uma «variante do quadro preto», para uso 

pessoal de cada aluno:  

 

“ sobre cada carteira era espalhada uma fina camada de areia para a prática 
da escrita.” Os alunos escreviam “com um ponteiro afiado de madeira e apagavam 
o quadro passando por cima uma régua de madeira, economizando-se deste modo 
papel e tinta.”. Para a aprendizagem da leitura, eram impressos quadros e 
pendurados nas paredes, servindo deste modo toda a turma. E “ por meio de 
ardósias, centenas de alunos escreviam e soletravam a mesma palavra ao mesmo 
tempo.” (Saettler, 1983: 26-29) 
 

O quadro preto foi considerado como uma das maiores inovações no campo 

pedagógico, porque permite que um emissor leve a mensagem a vários receptores, sendo o 

canal de transmissão, um quadro com mensagem escrita, com esquemas, gráficos ou 

desenhos.  

 É de salientar que, apesar da grande variedade de novos recursos pedagógicos que a 

educação tem adquirido para apoio à comunicação, o uso do quadro permanece um recurso 

actual e fundamental em todos os estabelecimentos de ensino, e na área das ciências 

exactas, com particular destaque para a matemática. 
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 2.8- Fotografia e Cinema 

 

Segundo a Enciclopédia Livre: Wikipédia, a palavra fotografia deriva das palavras 

gregas φως [fós] ("luz"), e γραφις [grafis] ("estilo", "pincel") ou γραφη grafê, significando 

"desenhar com luz" ou "representação por meio de linhas", "desenhar".  

 De acordo com a mesma fonte, a primeira fotografia, nos moldes em que hoje a 

compreendemos, foi conseguida no século XIX, mais precisamente em 1827, por Joseph-

Nicéphore Niépce.  

 Com o advento da fotografia e da revolução industrial, a imagem tornou-se num 

agente de mobilidade.  

 

“Até então tímido meio auxiliar da escrita, viu a sua função modificar-se 
radicalmente: a camada sensível da película fotográfica permitiu que se substituísse 
a imitação imaginada pela representação” (Dieuzeide, 1973: 44) 

 
 

Segundo Cloutier (1975: 39), a gravação visual das imagens através de uma câmara 

“provocou a extensão do mundo da imagem”, no entanto “é ilusório acreditar-se que esse 

mundo da imagem está muito mais perto da realidade do que o estava o desenho ou a 

pintura” pois, a fotografia apresenta uma realidade tridimensional, em dois planos, segundo 

o ângulo subjectivo do próprio fotógrafo, que escolhe o momento e o enquadramento da 

imagem. 

Importa reter que a fotografia foi notavelmente adoptada pelas instituições de 

ensino, tornando-se rapidamente um considerável recurso educativo, nas diversas 

disciplinas, facto reconhecido por Moderno (1984:199) ao referir que “ninguém 

desconhece o impacto que a fotografia e os quadros murais exercem principalmente nas 

disciplinas de observação: Geografia, História, Biologia, Desenho, etc.” 

 A fotografia foi a propulsora do cinema, pois a imagem fixa, instantânea, obtida 

pela objectiva da máquina fotográfica, rapidamente se metamorfoseia num todo em que o 

momento temporal e a acção beneficiam do movimento.  

A palavra cinema é a abreviação de cinematógrafo; é a técnica de projectar 

fotogramas (quadros) de forma rápida e sucessiva para criar a impressão, ilusão de 

movimento ("kino" em grego significa movimento e "grafos" escrever ou gravar), bem 

como a arte de se produzir obras estéticas, narrativas ou não, com esta técnica. 

(Enciclopédia Livre: Wikipédia) 
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 O cinema constitui a grande etapa, da época contemporânea do século XIX, na 

história da comunicação pela imagem, consequência da inclusão do movimento. Este é 

indispensável para “se obter uma verdadeira síntese audiovisual”. A partir deste momento 

a imagem, até então fixa, ganha uma importância acrescida no processo comunicacional e 

maior ainda, a partir do momento em que o homem lhe consegue adicionar o som 

(Oliveira, 1996: 55). 

 Os desenvolvimentos conseguidos, no domínio das técnicas da produção da 

imagem são os propulsores da invenção do cinema pelos irmãos Lumière que, a 28 de 

Dezembro de 1885, deslumbraram o público parisiense com "extraordinárias" imagens em 

movimento, num ambiente escurecido de uma sala de cinema, reproduzindo o mundo 

envolvente, a saúda da fábrica dos operários.  

  A par do cinema comercial foram produzidas curtas-metragens com filmes 

especializados e produções de cunho essencialmente pedagógico, «filmes de não ficção», 

ligados a aspectos concretos e reais, relacionados com as ciências e diversos domínios da 

actividade humana. Em consonância com o que foi descrito, paralelamente ao filme 

comercial de longa duração, houve uma produção de «curtas-metragens», exemplificadoras 

de factos reais e de acontecimentos. Neste momento da história da sua evolução, a imagem 

abarcava um papel comunicacional marcadamente cultural. 

Segundo Oliveira (1996), o cinema evoluiu em 1902, com o filme «Viagem à Lua», 

pois começam a surgir metragens, cada vez mais longas, baseadas em obras de ficção, com 

objectivos comerciais e rapidamente, foi encarado, em diferentes países, como um 

potencial recurso pedagógico. 

 

“A escola tem de apoiar globalmente a utilização do cinema e uma 
educação cinematográfica. Sem isso, perder-se-á uma excelente oportunidade 
educativa e limitar-se-ão as possibilidades de acolhimento do filme ao nível da 
aula.” (Gomes, 1973)  

 
Conforme Oliveira (1996), os primeiros catálogos de cinema com importância 

educativa surgem no continente americano, em 1910. Mas só perante as potencialidades 

comerciais de um mercado fílmico, com objectivos estritamente educacionais surgem as 

primeiras firmas voltadas para o campo pedagógico. 

 Ainda segundo o mesmo autor, uma das primeiras firmas foi Companhia Herman 

De Vry, fundada em Chicago em 1900 que, a partir de 1913, iniciou a produção de 

projectores de cinema e filmes destinados ao uso escolar. Entre 1910 e 1940, verifica-se, 
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no continente Americano, um incremento considerável do número de firmas produtoras de 

material de projecção e de filmes educativos.  

 Na mesma sequência de análise refere que, nos Estados Unidos foram construídos 

museus escolares, tendo em vista a utilização escolar de material de natureza audiovisual, 

não apenas filmes, mas também imagens de diferentes tipos detendo igualmente, na 

maioria, um serviço de distribuição de filmes pelas escolas. Os alunos, podem observar, 

em visitas de estudo guiadas pelos professores, diferentes tipos de materiais, não apenas 

modelos, dioramas, colecções de espécies animais, vegetais e mineralógicas, mas gravuras 

e filmes.  

 Em França o cinema é reconhecido como potencial recurso educativo por volta de 

1911 e o período da Primeira Grande Guerra, é criada a Comissão Besson, para estudar “a 

utilização do cinematógrafo no ensino” (Dieuzeide, 1973:19). Em 1921, é criado, no 

Museu Pedagógico, uma Cinemateca Central do Ensino.  

 Em 1934, reúne-se em Roma um Congresso Internacional para o Cinema de 

Educação, propondo-se pela primeira vez estabelecer contacto entre investigadores e 

utilizadores. 

 No dizer de Gomes (1973),  

 

“ no mundo do nosso tempo ou no mundo em perspectiva, se o livro 
continua a ser um valor indiscutível, a imagem arvorou-se em elemento 
fundamental da comunicação, da persuasão, do pensamento até.” (…) “o cinema, 
numa função didáctica, pode constituir a base para essa educação, como 
transmissão de conhecimentos pela imagem dinâmica (…)”. 

 

A termo de conclusão podemos referir que  

 

“O cinema pode, portanto, dar-nos aquela imagem dinâmica do mundo que 
a fotografia podia só fazer-nos intuir. E mais: tal como a fotografia podia criar 
espaços novos, assim o cinema, modificando, a seu bel-prazer, as próprias, 
coordenadas espacio-temporais, pode criar novas dimensões dinâmica” 
(Giacomantonio, 1976: 113). 

 
 
 
 

 2.9. Televisão e vídeo e suas implicações 
 

 A palavra televisão (TV) (do grego tele - distante e do latim visione - visão) é um 

sistema electrónico de transmissão de imagens e som de forma instantânea. Funciona a 

partir da análise e conversão da luz e do som em ondas electromagnéticas e de sua 
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reconversão em um aparelho – o televisor – que recebe também o mesmo nome do sistema 

ou pode ainda ser chamado de aparelho de TV. O televisor ou aparelho de TV capta as 

ondas electromagnéticas e através de seus componentes internos converte-as novamente 

em imagem e som. (Enciclopédia Livre: Wikipédia) 

 

“A televisão permite a visualização de imagens à distância, projectadas 
sobre um ecrã, designado por cinescópio, (…) uma válvula de grandes dimensões, 
formada por um canhão de feixes electrónicos e uma superfície sobre a qual esses 
feixes, projectados segundo varreduras de linhas horizontais que percorrem o ecrã 
da esquerda para a direita e de cima para baixo, vão dar origem à formação de 
imagens, tanto mais perfeitas quanto maior o número de linhas que varrem a 
superfície do ecrã” (Oliveira, 1996: 59).  

 
Foi dos inventos que mais contribuiu, conjuntamente com a rádio e a imprensa, 

para a transformação do planeta numa imensa «aldeia global», na medida em que se tornou 

acessível a um imenso número de pessoas, proporcionando diversão e companhia bem 

como transmitindo informação e formação. A imagem alcançou um poderoso papel na 

comunicação convertendo a televisão num dos instrumentos mais poderosos da chamada 

«escola paralela». A televisão deve o seu aparecimento aos progressos dos inventos que a 

antecederam. 

Muito se lê sobre os precursores da televisão, tal como a concebemos hoje. De facto 

chegar a esta geração de «meios audiovisuais» implica incontáveis progressos e 

investimentos técnicos passando por diversos inventos.  

 Com o aparecimento da televisão e os progressos tecnológicos acabaram por torná-

la acessível, facto que, se repercutiu na diminuição às salas de cinema.  

O poder comunicativo e intensamente sedutor, apreendido das imagens projectadas 

pela televisão, contribui, para novas formas de comportamento e de pensamento, 

provocando no alvo receptor destes conteúdos, novas expectativas, acabando a “imagem 

por se tornar mais real do que o próprio real ”.  

 

“ A televisão é por definição, o meio técnico da realidade “aqui e 
agora” (Giacomantonio, 1976: 113). 

 
Os meios de difusão audiovisual, constituem-se como poderoso agente de 

divertimento e de transmissão de conhecimentos. Os meios de comunicação social, 

especialmente a rádio e a televisão, surgidos após o período da Segunda Guerra Mundial, 

constitui, uma verdadeira revolução com implicações sociais e, no dizer de McLuhan 
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(1969), transformaram o planeta numa verdadeira «aldeia global», aproximando os 

homens.  

A televisão oferece-nos uma síntese audiovisual que aparece integrada no 

continuum espacio-temporal, sendo o fenómeno espacial resultante do visual e o fenómeno 

temporal resultante do som e do movimento da imagem. Ocorre uma verdadeira fusão 

áudio e visual apoiada pelo movimento e pelo ritmo. Para o indivíduo “esta integração é a 

mais satisfatória sensorialmente, visto que é do mesmo tipo daquela que Emerec 

continuamente faz, dado que a sua percepção natural é essencialmente audiovisual” 

(Cloutier, 1975: 136). 

 Apesar de aspectos menos positivos, os mass-media, no campo pedagógico, foram 

encarados como poderosos auxiliares educativos. No continente americano, enquanto a 

rádio educativa começa a declinar, a televisão educativa suscita uma clara expansão da 

tecnologia educativa. Em 14 de Abril de 1952, a Comissão Federal de Comunicações 

(Federal Communications Commission) estabelece um total de 242 canais televisivos, 

destinados exclusivamente a fins educativos, embora na altura exisatir um grande debate 

em relação às vantagens e desvantagens sobre o valor educativo da televisão. 

 Oliveira (1996) refere que em Portugal, enquanto recurso educativo, nasceu 

legalmente em 1964 e, apesar das críticas, que lhe foram feitas, a «Telescola», como 

podemos verificar no capítulo dedicado à Tecnologia em Portugal, desenvolveu um 

processo inovador, constituindo pela primeira vez no sistema educativo português um 

curso escolar estruturado com base num dos sistemas de difusão mais importantes do nosso 

tempo, surgindo como precursora da unificação do ensino liceal e técnico.  

Actualmente, a televisão possibilita seleccionar e gravar programas por meio de 

sistemas de videogravação para sua posterior utilização, integrados em estratégias de 

ensino e aprendizagem, abre novas perspectivas ao vídeo no campo pedagógico, além de se 

tornar possível a constituição de mediatecas com programas de interesse cultural e 

educativo. 

Para o referido autor, enquanto os videogravadores permitem a integração de 

materiais já elaborados nas estratégias das aulas, a câmara permite que alunos e professores 

passem da posição de receptores à de produtores dos próprios programas. 

A televisão converte-se numa janela aberta para todos os acontecimentos do mundo. 

 

“Com os finais do século XX, os modernos televisores permitem não só 
captar emissões de todo o mundo, através de programas via satélite ou cabo, mas 
ainda funcionar como terminais de leitura dos modernos aparelhos de registo e 
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leitura de imagens, em videodisco ou videocassete, bem como constituir uma 
forma de diversão, com as modernas "consolas" computorizadas de jogos, e uma 
forma de acesso à informação pretendida, através da utilização do CD interactivo 
(CD-I)” (Oliveira, 1996: 62). 

 
 Assim, a imagem passou a fazer parte do quotidiano de todos. 

   
 

2.9.1. O vídeo 
 

 A palavra vídeo, do latim "eu vejo", é uma tecnologia de processamento de sinais 

electrónicos analógicos ou digitais para representar imagens em movimento. (Enciclopédia 

Livre: Wikipédia) 

  A aplicação principal da tecnologia de vídeo é a televisão, mas é também aplicada 

em engenharia, ciência, manufactura, segurança e artes plásticas (vídeo-arte). Outras 

utilizações do vídeo tendem a usar os formatos de vídeo desenvolvidos para a televisão. 

Chama-se também de vídeo uma animação composta por sua grande maioria de fotos 

sequenciais, quadro-a-quadro. (Enciclopédia Livre: Wikipédia) 

  Ao lado dos sistemas de gravação em vídeo, embora com um mercado bastante 

mais restrito, existem os sistemas de reprodução de vídeo em discos compactos. Todos 

estes sistemas permitiram que, no âmbito dos self-media, o homem passasse a dispor de 

sistemas versáteis de comunicação audiovisual, cujas potencialidades estão em permanente 

evolução e aumento, graças à fusão que actualmente se verifica entre os sistemas de vídeo 

e os sistemas informáticos. 

 O uso dos sistemas de vídeo no ensino constituem um recurso de relevo no ensino, 

pois permitem passar das imagens limitadas do pequeno ecrã do televisor a grandes ecrãs, 

transformando a televisão num substituto do cinema, graças à existência de 

videoprojectores compactos e de elevada qualidade.  

 

“as potencialidades dos sistemas de vídeo no ensino estão 
consideravelmente  aumentadas pelo facto de ser possível passar imagens limitadas 
do pequeno ecrã do televisor a grandes ecrãs (…) (Oliveira, 1996: 66). 

 
Perante o panorama apresentado, torna-se pertinente saber até que ponto as escolas 

se encontram actualmente devidamente apetrechadas com estes novos recursos e em que 

medida os professores recorrem a eles numa perspectiva do ensino. 
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No último capitulo deste trabalho abordaremos com maior minudência o vídeo, 

mais particularmente, o vídeo didáctico, pelo que não lhe atribuímos maior pormenor neste 

ponto. 

  

 

2.10. O computador e a Internet 
 

 Denomina-se «computador», o conjunto de artifícios electrónicos competentes para 

efectuar qualquer espécie de tratamento automático de informação ou processamento de 

dados. O computador é o elemento fundamental da Ciência da Informação, também 

designada como informática. (Enciclopédia Livre: Wikipédia)  

 Os computadores actuais nasceram por volta Segunda Guerra Mundial. Oliveira 

(1996) refere que foi na década de 1980 que o computador, como nova máquina 

tecnologicamente avançada adquire um carácter familiar, desempenhando um lugar ao lado 

de outros aparelhos de uso doméstico. Progressivamente, começa também a ser introduzido 

no campo do ensino e torna-se um vocábulo de uso corrente. Paralelamente, aparecem 

modelos inovadores e programas capazes de executar variadas actividades, não só no 

arquivo, tratamento de dados e processamento de texto, como na área da produção gráfica 

e tratamento da imagem, tornando-se mesmo possível a produção de imagens de síntese e a 

criação de mundos virtuais. Ainda segundo o mesmo autor, o computador, apresenta-se 

para as gerações mais novas, 

 

“ como um meio fascinante e desejado de acesso a um universo lúdico 
(com alguns aspectos válidos e formativos), mas, sobretudo, como um meio de 
acesso à informação e à criação, podendo assumir quer uma vertente funcional, 
utilitária (produção dos mais diversos tipos de trabalhos), quer uma vertente 
estética e artística (criação de arte a nível gráfico e musical)”(Oliveira 1996:67). 
 

Ao nível do ensino, o computador representa uma máquina versátil e polivalente, 

um dos mais versáteis e potenciais auxiliares da função educativa e segundo Silva (1998) 

“é uma ferramenta que pode contribuir grandemente para a concepção 
destes tipos de ambientes de aprendizagem, ao permitir que conceitos dantes 
unicamente verbalizados sejam manipulados informaticamente através da imagem 
e do som, tornando-se muito mais evidentes e interessantes. Ambientes que 
insistem os alunos a atingir os objectivos educacionais desejados, isto é, que 
permitam que os alunos demonstrem as suas capacidades num dado domínio, que 
lhes forneça o desenvolvimento necessário para competências e processos de 
desenvolvimento de aprendizagem”. 
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Segundo Raposo (2002: 152) o computador é “um aparato convencional, a máquina 

que trata a informação através de um conjunto de dispositivos conectados entre si, segundo 

as instruções de um determinado programa” 

Assim, pelo exposto, compreendemos que o computador veio permitir que a 

imagem até então divulgada pelos livros, revistas, televisão ou vídeo, imagem apresentada, 

passa-se a ser visualizada e modificada através de programas específicos de tratamento de 

imagem. Assim, cada pessoa pode, individualmente, perante um computador, “trabalhar” a 

imagem. 

Associada ao computador temos a Internet, que é um conglomerado de redes em 

escala mundial de milhões de computadores interligados pelo Protocolo de Internet que 

permite o acesso a informações e todo tipo de transferência de dados. A Internet é a 

principal das novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs). (Enciclopédia 

Livre: Wikipédia) 

É uma rede computacional mundial. Ela veio confirmar a vocação universal do 

computador. Hoje, qualquer cidadão pode aceder a um conjunto de recursos que englobam 

a videoconferência, a difusão de informação, a troca de mensagens electrónicas para 

participar em encontros de informação telemática e enviar correio electrónico. Uma das 

características mais interessantes da Internet é o seu conceito de liberdade, de gratuitidade 

de uso e pelas diferentes formas de pesquisa, a Internet prefigura o meio de troca de 

informação mundial do futuro, sendo já o meio de comunicação privilegiado de formação e 

educação à distância e, no dizer de Moran (1997), 

 

“a comunicação torna-se mais e mais sensorial, mais e mais 
multidimensional, mais e mais não linear. (…) O som não será um acessório, mas 
uma parte integral da narrativa. O texto na tela aumentará de importância, pela sua 
maleabilidade, facilidade de correcção, de cópia, de deslocamento e de 
transmissão”. 
 

É inegável a quantidade de imagens a que os jovens podem aceder e, 

paradoxalmente, um dos seus maiores interesses torna-se num inconveniente, na medida 

dispõe, livremente, conteúdos prejudiciais à sua formação. É igualmente inegável que este 

problema não é substancialmente diferente dos problemas levantados por outros 

documentos ou suportes informativos.  

O mesmo autor explica que, através deste novo medium o homem desenvolve novas 

formas de comunicação, onde o texto e a imagem se aproximam, incorporando sons e 

imagens em movimento.  
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2.11. CD-I, interactividade e multimédia 
 
 

 Oliveira (1996) refere que as bases de informação multimédia não se limitam 

apenas aos programas criados para computadores. Os meios informáticos desenvolveram-

se, permitindo a união da televisão com a informática. Da união de um sistema de leitura 

de discos compactos de vídeo com a tecnologia informática nasceu um novo tipo de 

aparelho, geralmente acoplado ao televisor e coexistindo com os já tradicionais gravadores 

de vídeo de salão – o leitor de vídeo interactivo – CD-I.  

O CD-I não só permite como obriga mesmo a que se estabeleça uma inter-relação 

homem-máquina. É uma sofisticada forma técnica de multimédia interactiva, que constitui 

um suporte capaz de armazenar imagens fixas ou animadas, sons, textos e gráficos, 

podendo conter num único disco com diversos domínios de aplicação.  

 Segundo Lorenzi (1995: 114-117), o CD-I é: 

 

“um conceito novo; não substitui uma tecnologia mais antiga, (…) 
lembramos que se trata de um leitor que se coloca debaixo do televisor e uma manete 
de jogo. Basta em seguida colocar um disco no leitor para começar um jogo 
interactivo ou a aprendizagem da guitarra, para descobrir a pintura de Van Gogh ou 
para ouvir um concerto. Estas diferentes facetas do CD-I têm em comum a 
interactividade: afixa-se no ecrã uma pergunta e compete ao utilizador escolher a 
resposta certa por meio da pequena alavanca. Se  pretender visitar S. Petersburgo, 
com a mesma pequena alavanca pode-se criar o itinerário, começando pelos museus, 
os monumentos ou, então, pelas grandes avenidas. Enfim, numa noite de insónias, 
um jogo de vídeo como "Tétris" poderá ajudar a passar o tempo (...)”. 
 

Nas raízes da palavra Multimédia, entendemos o seu significado. Multi - muitos, 

media - meios, ou seja, habilidade de transferir informação através de mais de um meio, 

isto é, por intermédio de mais de um dos sentidos.  

Bartolomé (1994: 196) define a multimédia como  

 

“aquele sistema ou aparato capaz de apresentar informação textual, sonora e 
audiovisual de modo coordenado: graficos, fotos, sequencias animadas de video, 
graficos animados, sons e vozes, texto…” 

 

 Assim, a multimédia é a utilização de pelo menos um tipo de media estático (texto, 

fotografia, gráfico), com pelo menos um tipo de media dinâmico (vídeo, áudio, animação) 

que combinados para se conseguir um determinado efeito. Os conteúdos multimédia estão 

associados, normalmente, a um computador pessoal que inclui suportes para grandes 

volumes de dados (CDs e DVDs), (Enciclopedia Livre: Wikipédia). 
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  Yager (1991: 153-160) acredita que apresentações multissensoriais aceleram e 

aumentam a compreensão e que, além disso, prendem por mais tempo a atenção dos 

receptores da mensagem, porque os recursos usados pela multimídia - imagem, som e 

movimento - têm como objectivo chamar a atenção a cada instante, pois as apresentações 

multissensoriais que os caracterizam mantêm a atenção por mais tempo.  

Reeves (1994), pelo contrário pensa que o excesso de estímulos pode desviar a 

atenção do sujeito para aspectos de importância secundária.   

 Embora pareça não haver um consenso, no que diz respeito à ideia de que a 

multimídia constutiuir ou não bons resultados na aquisição de informação nova, até 

porque o número de pesquisas sobrea temática  ainda será muito pequeno, parecenos que 

não estará muito longe o dia em que a imagem multimédia integre com força as salas de 

aula. 

 

2.12. Imagem de síntese e realidade virtual 

A evolução das tecnologias de comunicação tem conhecido um acelerado ritmo de 

tal modo que, atualmente se utiliza o computador como suporte basicamente passivo para 

difusão de produtos de outras mídias, como fotos jornalísticas, imagens artísticas, textos de 

livros, jornais e revistas (...). 

De facto, vemos que as novas perspectivas de construção de ambientes virtuais 

podem conduzir a novas concepções de interação.  

O progresso dos computadores e a invenção de programas informáticos converteu 

numa possibilidade a digitalização de imagens e a sua criação sintética para os mais 

diversos fins.  
 

“As primeiras grandes aplicações destinaram-se essencialmente ao desenho 
industrial (CAD) e à criação de cenários e imagens de síntese para a produção de 
filmes, permitindo mesmo a fusão entre elementos reais com universos e 
personagens fictícios” (Oliveira, 1996: 78). 
 

 Presentemente, os computadores pessoais, os periféricos e os programas existentes 

tornam possível a captura e a realização de imagens, que podem ser manipuladas com a 

mesma facilidade com que se executa o processamento de textos.  
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Levy (1996: 41) destaca que: 

 

“ considerar o computador apenas como um instrumento a mais para 
produzir textos, sons ou imagens sobre suporte fixo (papel, película, fita 
magnética) equivale a negar sua fecundidade propriamente cultural, ou seja, o 
aparecimento de novos géneros ligados à interactividade”. 

 
Realidade Virtual é uma simulação ordenada em que se emprega o grafismo para 

criar um mundo que parece realista, vive dessa interactividade.  A interactividade em 

tempo real define a realidade Virtual. Dessa forma significa que o computador é capaz de 

detectar as acções do utilizador,  reagindo e modificando assim, instantaneamente, o 

mundo virtual. a interatividade, a imersão e a imagem, produzindo a ideia de simulação. 

Parente (1999: 92) afirma que: 

 

“Alguns símbolos digitados num teclado bastam para criar universos de 
formas e cores em constante metamorfose ou dar vida a paisagens virtuais. As 
imagens infográficas podem imitar a natureza, traduzir teorias em formas sensíveis 
ou mergulhar-nos fisicamente em mundos com propriedades desconcertantes. Essa 
produtividade das imagens de síntese vem das linguagens simbólicas, liberadas da 
materialidade da luz. As imagens de síntese são essencialmente abstratas, apesar de 
oferecerem um aspecto material, visível. Todas as possibilidades funcionais da 
infografia e o seu papel escritural original nascem desta aliança original entre o 
formal e o sensível”.  
 

Segundo Silva ( s/d), as imagens de síntese, são imagens criadas em ambientes 

virtuais desenvolvidas artificialmente com váriaos elementos que se tornam num só, 

constituindo a seguir o mundo virtual. O mesmo autor acredita que as imagens de sintese e 

os mundos virtuais ainda revelaram  o seu verdadeiro potencial.  

Perante isto, podemos pensar que é dificil dimensionar a verdadeira revolução em 

curso no campo da imagem e, de modo mais abrangente, no campo do tratamento da 

informação e da comunicação. A passagem iminente das tecnologias de telecomunicações 

e do audiovisual ao todo numérico anuncia-se como a ocasião de uma reconfiguração dos 

saberes e dos métodos, das escritas e das memórias, dos meios de criação e gestão. 

Levacov (1998: 19, apud Silva, s/d) acredita que, perante uma tal revolução,  a 

imagem passou de um objecto plano, feito unicamente para os olhos, para um espaço no 

qual podemos incluir objectos que podemos tocar, manipular, ouvir, que resistem e se 

animam por meio das mãos do receptor da mensagem. 

Pensamos que, a realidade virtual, pelas suas potencialidades e pela riqueza da 

imagem, poderá ser um valioso recurso educativo. De acordo com Henderson (1991, apud 

Oliveira, 1996: 80), a realidade virtual poderá permitir aos alunos a simulação de situações 
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que dificilmente poderiam ser obtidas em situações de aula. Em muitos casos, a realidade 

virtual é uma simulação que transcende a usual interacção que se obtém com o uso do 

computador, na medida em que o utilizador passa a ter a noção de estar imerso no próprio 

ambiente, onde evolui e com o qual interage, ultrapassando em muitos aspectos as 

situações que se obtêm com os actuais programas de simulação.  

 Conforme o artigo de Stuart e Thomas (1991- 1997: 17-21, apud Oliveira, 

1996:80), a realidade virtual apresenta pelo menos sete aplicações fundamentais no ensino, 

permitindo:  

1) que os alunos explorem lugares que doutro modo seriam inacessíveis;  

2) explorar objectos reais, sem alteração da escala de tamanho e de tempo, que 

de outro modo nunca poderiam ser examinados;  

3) criar lugares e objectos com características alteradas;  

4) interagir com pessoas colocadas em lugares remotos do planeta;  

5) interagir com pessoas reais em situações não reais;  

6) criar e manipular representações conceptuais abstractas, tais como dados 

estruturais e funções matemáticas;  

7) interagir com seres virtuais, tais como representações de figuras históricas, 

personalidades filosóficas, participação em simulações de negócios com 

diferentes pontos de vista, etc.  

 

 Entendemos que a imagem virtual pode ser um excelente meio de comunicação na 

educação. Assim que as escolas estiverem devidamente equipadas, a realidade virtual pode 

oferecer um número de aplicações quase infinito. O uso desta emergente e promissora 

tecnologia, ainda é demorada na educação, entretanto, como qualquer tecnologia, cremos 

que o seu uso de forma correcta será sem dúvida uma mais-valia no contexto educacional.  

 

 

3. Imagem: Características e potencialidades 

 

 Na sequência desta breve perspectiva histórica da imagem enquanto meio de 

comunicação – linguagem visual, podemos perceber que a imagem foi ao longo dos 

tempos de grande relevância quer, de modo geral, nos vários domínios da actividade 

humana quer, de forma particular na educação. 
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 Como referimos inicialmente, a palavra «imagem» relaciona-se com a palavra 

«magia». Ambas apresentam a mesma raiz "MAG", cujo valor semântico, nos encaminha 

para fascino, feitiço, atracção. A imagem cativa e apela ao olhar, despertando naturalmente 

o interesse; detém um verdadeiro poder comunicacional e, simultaneamente mágico. 

Transmite informação e qualquer leitor perante um jornal ou revista concede prioridade na 

sua “leitura”, mensagens que as imagens transmitem, e só posteriormente acede ao 

conhecimento dos conteúdos verbais.   

 A imagem converteu-se numa das formas de comunicação mais explorada pelo 

homem pois o nosso quotidiano é feito de todo o tipo de imagens, que mesmo que de 

forma não intencional, se constitui como a “realidade” em que vivemos. O nosso olhar, 

compele-nos a captar as diferentes mensagens icónicas e verbais expostas e, mesmo 

inconscientemente a percepcioná-las e a “acomodá-las” na construção da nossa 

“enciclopédia” experiencial.  

Oliveira (1996: 35) apresenta algumas características da imagem, enquanto forma 

de representação da realidade. Para este investigador a imagem é:  

1) uma presença e uma ausência, na medida em que nos coloca perante uma 

realidade que se encontra ausente, mas da qual ela é um espelho. 

2) simultaneamente sonho e realidade, na medida em que permite o acesso, 

como acontece, por exemplo, no mundo do cinema, uma realidade 

construída que se situa entre o universo do real e da ficção. 

3) um sistema de representação sensorial, materializado num documento e, 

consequentemente, uma forma de comunicação que encerra uma carga real 

e afectiva, na medida em que nos informa, nos permite uma análise da 

realidade e nos sugere ou desperta sentimentos. 

4) um fenómeno simultaneamente individual e social.  

5) conjuntamente objectiva e subjectiva, na medida em que, na apresentação 

de uma realidade objectiva, o seu registo depende sempre de uma opção 

subjectiva daquele que a captura ou a realiza e no qual interferem diversos 

factores, tais como o enquadramento, a iluminação, o ponto de vista, o tipo 

de plano utilizado, etc.  

Embora a imagem seja uma representação objectiva de uma determinada realidade, 

concreta ou abstracta, toda a representação visual é continuamente uma reprodução, 
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objectiva e subjectiva, de uma determinada realidade, conforme nos transmite Oliveira 

(1996: 35) ao exprimir que: 

 
“Uma fotografia de uma casa, de uma pessoa, de um objecto, não é mais do 

que a representação rudimentar do objecto captado, na medida em que se trata de 
uma representação gráfica bidimensional, obtida num plano. Enquanto os objectos 
reais são por nós percepcionados em relevo, podendo a sua observação assumir 
diferentes aspectos em função da nossa localização espacial e do tempo, a imagem 
obtida desses mesmos objectos torna-se um elemento estático bidimensional, sem 
relevo, em que apenas a noção da perspectiva nos dá uma rudimentar noção de 
profundidade e de situação espacial. Pode-se pois afirmar que a imagem 
corresponde a um signo visual, constituindo algo que representa a realidade”. 
 

De todas as características enumeradas a mais relevante será talvez a importância 

que sempre teve ao longo da história, como forma de comunicação. Enquanto a linguagem 

verbal, tem o inconveniente de estar limitada pela área linguística em que cada sujeito 

falante se insere, a imagem é susceptível de ser descodificada por qualquer povo e em 

qualquer época, não alterando significativamente o seu valor como significante. A 

linguagem icónica – através da imagem – sustenta sempre o mesmo valor significativo, 

tendo grandes probabilidades de poder ser descodificada com maior ou menor rigor ao 

longo dos tempos, enquanto que a linguagem verbal permanece limitada pela área 

linguística de cada sujeito. 

 

“As palavras, através dos tempos, vão-se alterando não apenas na forma, 
como também no significado, caindo muitas vezes no desuso e no esquecimento e 
sendo substituídas por outras mais recentes, fazendo com que os textos antigos se 
tornem de difícil descodificação. Uma imagem que represente uma determinada 
cena manterá sempre o mesmo valor significativo, tendo grandes probabilidades de 
poder ser descodificada com maior rigor” (Oliveira, 1996: 36). 

 
 
 

  Raposo (2002: 90) refere que uma determinada imagem “apresenta variadíssimas 

peculiaridades que a definem segundo o nível que existe em cada uma delas”. A autora 

expõe ainda que, para caracterizar uma imagem, devemos ver qual é a sua resposta a 

diferentes aspectos. Para tal, ela cita Uned, (1978) que refere os seguintes aspectos, 

sintetizados no quadro que se segue: 
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Quadro 12: Síntese das características das imagens segundo Uned (1978) 

 

Iconicidade / abstração 

 

Refere-se ao facto de que uma imagem é a representação 
dum objecto real, de maneira tal que, o maior grau de 
icónicidade tem o mesmo objecto; quanto mais abstracta 
for uma imagem, respeitante ao objecto que representa, 
menos icónica é. 
 

 

 

Simplicidade/ complexidade 

Imagens complexas requerem mais tempo de atenção para 
a sua análise. Estas não necessita de possuir muitos 
elementos e uma imagem simples não necessita de ter 
poucos elementos. O nível de complexidade de uma 
imagem esta vinculado ao contexto, ao grau de 
icónicidade, sentido aberto ou fechado à representação, seu 
carácter histórico, valor económico, social (…) dos 
objectos que aparecem na imagem. 
 

 

Originalidade/ redundância 

Uma imagem pode conter elementos novos – imagem 
original, ou elementos repetidos – imagem redundante. A 
originalidade não se deve unicamente a signos abstractos.  
 

 

Monossemia/ polissemia 

Existem imagens possuem um significado obvio e único – 
imagens monossémicas. Outras possuem significados 
dúbios e permitem comunicar mais coisas para além do 
que realmente mostram – imagens polissémicas.  
 

 

Denotação/ conotação 

Numa análise denotativa descrevemos o que a imagem nos 
mostra e enumeramos o que aparece representado em 
acrescentar valores que esta não apresente. A conotação 
está ligada à subjectividade da leitura. A leitura denotativa 
pode ter um sentido similar para os que a interpretam, mas 
algumas imagens podem oferecer interpretações diferentes 
mediante o contexto do interpretador.   
 

 

Assim, qualquer imagem pode deter estas características embora em algumas seja 

mais fácil identificá-las que noutras. 

 

 

3.1. Tipologia e funções da Imagem 

 

O conceito de imagem pode aplicar-se quer a representações visuais, conseguidas 

pelas mais diversas técnicas, quer às representações reproduzidas no nosso cérebro. Esta 

abrangência induz a ponderação, a priori, de duas grandes classes:  
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a) imagens materiais, que constituem sistemas de representação sensorial 

materializados em documentos. 

b) imagens mentais, que são recriadas no nosso cérebro, constituindo como que 

paradigmas criados pela percepção. 

 

 Para alguns autores, tal como Berger (1982: 13-14, apud Oliveira, 1996: 38), as 

imagens materiais são ainda passíveis de classificação, tendo em conta as suas 

características intrínsecas: 

 

• Imagens pictográficas: como as imagens pictográficas, miméticas ou 

figurativas consideram-se todas aquelas que procuram «mimar» (do gr. 

mimese) a realidade, reproduzindo-a ou recriando-a. Ainda dentro das 

imagens pictográficas (ou figurativas), tendo em vista a elaboração de uma 

classificação taxonómica dos meios audiovisuais, há autores que efectuam a 

distinção entre imagens fixas e imagens móveis e, dentro das primeiras, 

entre imagens isoladas e imagens múltiplas e sequenciais (caso da banda 

desenhada). 

 

• Imagens dedutivas: entre as imagens dedutivas contam-se as representações 

visuais gráficas, incluindo não apenas os gráficos, mas todos os sistemas de 

tratamento visual da informação, tais como diagramas, mapas, escalas, etc.  
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Guerra (1984: 110-115), na sua obra “Imagem e Educação”, propõe a seguinte 

classificação para as imagens:  

 

Quadro14: Classificação das imagens segundo Guerra (1984) 

 

Campo visual 

ou iconográfico 

• imagens propriamente ditas (fotografia);  
• imagens de imagens (fotografia reproduzida em reportagem 
televisiva);  
•  imagens de não imagens (textos, títulos de um filme, etc.);  
•  não imagens de imagens (descrição escrita de uma imagem). 

 

Objectivos 

• imagem documental (foto de família, de acontecimentos 
sociais). 
•    imagem artística (com objectivos estéticos);  
•   imagem como texto (sequência narrativa em imagens tipo 
banda desenhada, fotonovela, etc; imagem metáfora visual; 
imagem símbolo) 

Grau de iconicidade •    do maior para o menor: fotografia - ilustração por desenho 
- diagrama - gráficos. 

Modo de reprodução •    imagens manuais (desenho, pinturas);  
•    imagens técnicas (mediante máquinas). 

Movimento •    imagens fixas;   
•    imagens em movimento (cinema);  
• imagens idealmente mecânicas (foto novelas; banda 
desenhada; metáforas cinéticas para sugerir movimento). 

 

Natureza 

•visuais; 
• sonoras;  
•olfactivas;  
•tácteis; 
• gustativas. 

Contexto 

• caso da imagem móvel - cinema e TV com diferentes 
informações paralelas e simultâneas: série visual linguística 
(títulos, rótulos); série linguística sonora (locução, voz dos 
actores, etc.); série sonora (música, efeitos, ruídos); série 
visual paralinguística (efeitos visuais para mudança de cena, 
fundidos, encadeados, etc.);  
• caso da imagem fixa - texto acompanhando a imagem; 
imagem num livro ou revista; localização da imagem na 
página; sequências informativas sonoras num diaporama, p. 
ex.; · sub códigos inerentes às imagens. 

 

Ainda segundo este autor, a imagem, como "figura, representação, semelhança e 

aparência de uma coisa" pode apresentar diferentes designações que remetem para a 

especificidade das suas características: 
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 a) material ou psíquica (o mesmo que imagem mental);  

 b) bidimensional ou tridimensional;  

 c) auditiva, visual ...  

 d) fotográfica ou pictórica;  

 e) única ou múltipla;  

 f) fixa (estática) ou móvel (dinâmica).  

 

À semelhança de outras formas de comunicação, a imagem pode desempenhar 

diversas funções, atendendo às suas características intrínsecas e à intencionalidade ou 

intencionalidades com que é utilizada e a maior ou menor quantia de elementos que a 

organizam, susceptíveis de serem “lidos” e interpretados.  

Enquanto forma de comunicação com características próprias, a imagem tem 

funções específicas, contudo o nosso interesse centra-se essencialmente nas funções 

didácticas da imagem pelo que abordamos com maior atenção as suas funções no contexto 

educativo, no ponto seguinte. 

 

 

 

 

4. A Imagem no contexto Educativo 

 

4.1. Tipos de Imagem e suas funções 

 

Iniciámos este capítulo com uma breve revisão conceptual do termo “imagem”, 

aludindo a algumas das suas características e potencialidades bem como, expondo, ainda 

que de forma sucinta, certas funções que as caracterizam. 

 Fazer uma breve evolução da história da imagem, até à actualidade, é para nós um 

ponto necessário no estudo da mesma, pois permite demonstrar a sua importância e a sua 

sempre presença ao lado do homem.  

 Como já referimos anteriormente no primeiro capítulo deste trabalho, os media 

evoluíram, ao longo do tempos, influenciando quer os processos de comunicação, quer os 

sectores que a eles recorrem. No segundo capítulo explorámos de forma mais aprofundada 

essa evolução, centrando-nos especialmente, na tecnologia e no papel dos meios 

tecnológicos. 
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Ora, no presente capítulo analisamos a imagem, centralizando a nossa atenção na 

linguagem visual dos meios audiovisuais e nas suas potencialidades e possibilidades na 

educação. 

Assim, a imagem constitui um importante meio de despertar o interesse pelo 

conhecimento, pois ao longo dos tempos sempre foi alvo de estudos por grandes pedagogos. 

Apesar de Descartes no seu livro “ Le Discours de la Méthode” (1983) alertar para o perigo 

das imagens induzirem em erro, elas persistiram a ser estudadas.  

A criança começa desde muito cedo a alimentar-se de imagens começando desde 

logo a adquirir uma visão multifacetada e fugaz do mundo que a rodeia, fornecendo-lhe 

uma nova forma de cultura e constituindo uma «escola paralela», cuja fortíssima 

motivação a prende e modela, fazendo não raramente com que a escola, onde mais tarde é 

inserida, lhe pareça obsoleta e enfadonha.  

Tal como referimos a comunicação através de imagens existe muito antes da 

comunicação escrita mas, como um meio nunca substitui o outro, a invenção da escrita não 

significou o desaparecimento da imagem, pelo contrário, tornou-se cada vez mais 

frequente a utilização simultânea na comunicação de imagens e palavras (Cloutier, 2001). 

Nas imagens dos manuais didácticos, da publicidade, das histórias em banda 

desenhada, do cinema e da televisão, predomina um valor figurativo, que esclarece, 

fortifica e facilita a aprendizagem. Por vezes, as imagens, apesar da representação visual 

objectiva, adquirem um significado que projecta o observador muito para além dos 

objectos visuais representados. É o caso da imagem simbólica, cuja interpretação 

dificilmente se limita.  

Segundo Berger (1975: 208, apud Oliveira, 1996),  
 
 

“O nosso pensamento pode tratar de exprimir o sentido das coisas utilizando 
conceitos e proposições; neste caso as imagens não são mais do que simples 
instrumentos auxiliares. Todavia pode existir também a relação inversa: o essencial é 
então a imagem, ficando o pensamento limitado a descobrir as profundezas da 
imagem. A imagem diz mais que o pensamento: igualmente, o acto mediante o qual 
captamos a imagem, a visão, é muito mais vivo, mais complexo, rico e profundo que 
o pensamento”. 
 
 

Também sob o ponto de vista educativo, a imagem simbólica representa um valor 

pedagógico que o professor pode e deve explorar levando alunos a descobrir, as suas 

múltiplas valências tal como faz relativamente ao valor denotativo e conotativo das 

palavras e, tornando-os, enquanto receptores, capazes de realizar suas próprias ilações e 
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permitindo-lhes expor as suas próprias ideias, uma vez que a imagem é uma exploração do 

inconsciente, porque «A imagem simbólica envia-nos para o que há de mais profundo em 

cada um de nós». 

As palavras e o desenho constituem um meio natural de expressão para a criança, ora 

entendemos que a aprendizagem das palavras, na sua aplicação escrita, revela um enorme 

esforço. Com os objectos, os brinquedos, os gestos e as imagens, a criança pode elaborar 

desenhos cativantes, divertidos, ainda que por vezes incompreensíveis para os adultos. A 

imagem e a palavra completam-se, formando um todo. A falta da palavra numa aula 

dificulta o avanço efectivo da mesma. A relação entre a imagem e a palavra é dinâmica 

articula-se em função do que se pretende comunicar. 

O “medium” visual – a imagem – apresenta-se como um excelente meio para 

representar as características dos objectos. A sua importância reside, essencialmente, no 

facto da imagem representar as formas no espaço bi e tridimensional e de accionar uma 

variedade de sentidos, enquanto a linguagem verbal é apenas unidimensional. Na imagem 

o emissor não está presente, podendo assim a leitura, variar dependendo dos receptores. 

 Numa época em que, tanto a imagem fixa, como a móvel invadem a vida do 

Homem, a escola não pode ficar indiferente. É urgente e necessária a implementação de 

objectivos educativos que inviabilizem o risco de deixar os alunos indefesos perante a 

influência poderosa deste meio, além disso desperdiçaríamos um recurso de grande 

utilidade educativa.  

 O conhecimento da linguagem icónica assume fundamentalmente importância 

quando se reconhece que vivemos na “civilização da imagem”, e é fundamental para a 

formação integral dos alunos e consequente socialização de forma a facilitar a inclusão 

destes. Frequentemente é associada imagem à noção de “documento”, que serve para 

testemunhar uma realidade e, depois, para recordar a existência dessa mesma realidade. 

 

 No que diz respeito aos tipos de imagem Giacomantonio (1976: 4 2-43) organizou-

as segundo uma nomenclatura que remete para a função predominante:   

a) Imagem documento: é aquele que é mais vulgarmente utilizada nas aulas. Tem por 

objectivo documentar a realidade que vivemos e observamos. As características 

deste tipo de imagem variam conforme o uso que delas se pretende fazer e dos 

alunos a que se destina. 

b) Imagem símbolo: este tipo de imagem é importante na transmissão de valores e 

muitas vezes está ligado à difusão de determinados modelos e estereótipos. 
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Consoante os alunos a que se destina, o símbolo pode ser a família, a violência, 

bem-estar, amizade.   

c) Imagem composição: guia-se geralmente por cânones exclusivamente estéticos. 

Nela, a inspiração criativa do aluno tem completa liberdade, pelo que o tema se 

torna apenas um pretexto para obter determinados efeitos compositivos. 

 

 De facto, uma imagem pode ter simultaneamente várias características: pode ser 

uma “imagem documento” e ter, ao mesmo tempo, um determinado valor simbólico e uma 

cuidada composição gráfica. 

Joly (1996: 13-14) assinala que a imagem “indica algo que, embora nem sempre 

visível”, é sempre resultado da produção de um sujeito. E acrescenta que imagens “são 

como reflexos do espelho e tudo mais que emprega o mesmo processo de representação”. 

 Portanto, a nosso ver a imagem é uma interpretação, à qual é atribuído um sentido e 

uma intenção da representação original, que transmite a invenção e a imaginação. Envolve, 

um processo criativo, está contida no processo de produção que revela o universo, o olhar, 

a visão do mundo, num contexto da interacção social de cada ser.  

O uso da imagem no ensino desencadeia processos mentais como abstracções, 

associações, articulações, informações, proporcionando o acesso à cultura, um modo de 

saber e de construir conhecimento. A imagem serve ainda como complemento de 

informação aos saberes que são transmitidos por outros meios. Utilizando imagens, o 

professor poderá proporcionar aos alunos a formação de conceitos abstractos.  

O recurso à imagem em contexto educativo permite que os alunos desvelem significados, 

formas e comportamentos quotidianos, exteriorizem subjectividades e façam as suas 

interpretações.  

 

Segundo Raposo (2002: 94) o “papel que desempenha a imagem em contexto 

educativo está estreitamente vinculado à concepção do processo de ensino e aprendizagem 

por parte do professor”.  

Assim, o sucesso do seu uso pedagógico exige que o docente questione alguns 

aspectos, tais como: 

• Que tipo de informações devem ser transmitidas através das imagens. 

• Que tipo de informações devem ser transmitidas utilizando somente a oralidade. 

• Qual o tipo de informação mais apropriado para ser transmitido utilizando 

audiovisuais? 
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•  Quais os objectivos a alcançar? 

• Quais as características dos alunos?  

• Verificar, se uma vez exposta uma determinada imagem, esta será visível por todos 

os alunos. 

  

A imagem pelas suas características converte-se num media que a ajuda no 

processo ensino e aprendizagem, constituindo como novo estilo comunicacional. Tal facto, 

permitirá que professor e alunos se convertam simultaneamente em emissores da 

mensagem, e como sujeitos emissores/receptores, vão compartilhar uma maior diversidade 

de saberes. 

 

Raposo (2002: 94) salienta algumas das possíveis aplicações da imagem, no 

contexto educativo: 

• Explicar realidades complexas que, necessitam de muita descrição e, de difícil 

verbalização; 

• Ter acesso ao passado; 

• Estudar diferentes momentos de um processo, captando os passos mais 

significantes;  

•  Recolher observações de segundo grau, dados da realidade que são de difícil 

apreensão à simples vista; 

•  Conhecer formas, estilos, feitios que de outra forma não poderíamos visualizar; 

• Simplificar realidades complexas e, muitas vezes, dificilmente apreensíveis e 

aprendíveis na sua estrutura ou configuração natural. 

•  Realizar comparações entre aspectos distintos duma mesma realidade ou entre 

diferentes realidades que se necessitam contrastar. 

Neste seguimento de análise, a mesma autora aponta as principais funções, que a 

imagem cumpre em contextos de ensino e aprendizagem estando subjacentes a cada uma 

delas, objectivos muito específicos: a informativa-explicativa, a motivadora e a vicarial.  
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Função informativa-explicativa   

 Quando as imagens veiculam e transladam uma 
determinada informação. A função denomina-se 
de redundante quando perante a imagem não 
retiramos mais nada além do que a oralidade nos 
permite apreender. 

  

Função Motivadora  

 Pois as imagens chamam a atenção, motivam e 

despertam o interesse dos alunos. 

   

Função Vicarial  

 Uma vez que substituem uma realidade 

dificilmente realizável por outros meios 

 

 O uso da imagem no ensino pode ser considerado como uma forma mais apelativa 

para motivar os alunos, uma vez que, com a sua utilização se procura a síntese expressiva 

na concentração da informação. 

 

Também Roriguéz Diéguez (1977) se refere às funções da imagem no contexto 

educativoe para além das já referidas por Rivas (2002), o autor acrescenta mais quatro: 

catalisadora, facilitadora, estética e comprovativa. 

 

Função Motivadora  

 

«A função motivadora é utilizada pelos professores e educadores em 
geral, quer com as imagens fixas, presentes nos manuais ou 
recorrendo a meios de projecção, quer com as imagens animadas, 
recorrendo os sistemas de projecção em ecrãs (cinema e televisão). 
Com elas pretende-se despertar a curiosidade e interesse dos 
discentes para os conteúdos cognitivos que vão constituir os 
objectivos da aula.» 

Função Vicarial  

 

«A função vicarial tem como objectivo permitir apresentar aos 
alunos, de forma indirecta, elementos da realidade, que não podem 
ser observados in loco. Em vez do recurso à descrição verbal de 
determinados aspectos da realidade, susceptíveis de serem 
descodificados e deturpados pela fraca capacidade descritiva das 
palavras ou pela imaginação dos alunos, a apresentação da imagem 
do objecto permite uma captação visual das suas características, 
acabando a apresentação verbal que acompanha a observação da 
imagem por constituir um meio de orientação e de reforço daquilo 
que se observa.» 
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Função Catalisadora  

 

«A função catalisadora é frequente no ensino, utilizando-se a 
imagem como forma de provocar uma experiência didáctica, a fim 
de facilitar a aprendizagem, em virtude do poder que tem de 
reorganização do real. Esta utilização é antiga no ensino; já 
Coménio utilizava este recurso de organização artificial dos 
elementos através da imagem, para facilitar a aprendizagem, a 
análise e a relação entre os fenómenos.» 

Função Informativa  

 

«A função informativa visa a apresentação de uma série de 
elementos, tendo em vista fornecer informações concretas sobre 
eles, coincidindo em parte com a função vicarial. A imagem 
constitui o suporte didáctico principal, sendo as palavras um 
complemento ou reforço da informação, desempenhando um papel 
redundante.» 

Função Explicativa  

 

«A função explicativa é desempenhada quando sobrepomos, por 
exemplo, diversos códigos numa imagem para explicar graficamente 
um processo, uma relação ou sequência temporal. Esta função está 
presente quando recorremos a uma sequência de diapositivos para 
explicarmos as diferentes fases de funcionamento de um motor de 
explosão ou quando utilizamos montagens feitas com diferentes 
acetatos, que se vão sobrepondo, permitindo explicar os diferentes 
momentos de um diagrama ou as diferentes fases de montagem de 
um objecto complexo.» 

 
Função Facilitadora   

 

«A função facilitadora está presente quando utilizamos imagens com 
com texto, operando as palavras como complemento da informação 
visual. As legendas das imagens têm, como objectivo reforçar os 
conteúdos apresentados, permitindo até, uma identificação mais 
precisa daquilo que é mostrado e proporcionando, por vezes, 
referentes situacionais não susceptíveis de serem descodificados só 
pela análise da imagem.» 

Função Estética  

 

«A função estética está presente em alguns manuais, tendo como 
objectivo torná-los mais atraentes, de leitura mais agradável, 
permitindo um melhor equilíbrio estético da mancha gráfica e 
ajudando a quebrar a monotonia da leitura. Mas esta função estética 
também pode estar presente numa imagem que nos cativa pela 
harmonia e beleza dos elementos apresentados.» 

Função Comprovativa  

 

«A função comprovativa é também um dos papéis desempenhados 
pela imagem, permitindo comprovar de uma maneira mais concreta 
a exposição de uma ideia, de um raciocínio, de um relato, de um 
facto. Aquilo que se vê com os próprios olhos tem muito mais força 
e valor do que aquilo que se ouve dizer ou que apenas se leu.» 
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Para além das funções já referenciadas, podemos ainda acrescentar que a imagem 

pode ser usada como objecto de estudo, como complemento ou como feed-back. 

• A imagem como objecto de estudo: quer isto dizer que será a partir da análise da 

imagem que os conteúdos serão abordados. Da imagem terá que se retirar os 

elementos que têm que ver com o conteúdo disciplinar a estudar. 

•  A imagem como complemento: quando a imagem é usada para completar as 

ideias/assuntos que já estão a ser debatidos, ou seja, descodifica-se a imagem para 

explicitar os conteúdos abordados. Digamos que quando ela é usada desta forma 

serve de complemento ao que já foi dito. 

• A imagem feed-back: quando é usada para verificar se os alunos interiorizaram os 

conteúdos já abordados. 

 

É apelante o uso da imagem no ensino pois ela permite outra forma de comunicar 

que não só a oralidade, provoca a discussão e a troca de ideias, traz para dentro da sala de 

aula linguagens renovadas que circulam no quotidiano dos alunos, elucidam e clarificam 

ideias e, se há textos muito longos, serve ainda para quebrar o ritmo cansativo da leitura, 

induzir outras, apoio do ponto de vista do enredo, construir personagens, cenários, enfim 

compor um horizonte de leitura. 

Em todos os diferentes usos e funções da imagem no ensino percebe-se que o eixo 

imagem – oralidade – professor não se constitui de forma simples, em muitos casos a 

imagem ultrapassa o professor, atrapalha a oralidade, ou mesmo nada lhe acrescenta. 

 

 

4.2.Vantagens e Limitações do uso da imagem no ensino 
 

No fundo, as imagens são importantes recursos para a comunicação de ideias, 

desempenhando um papel fundamental na sua constituição e construção.   

As imagens, pelas características possuem, são mais facilmente lembradas do que 

as suas correspondentes representações verbais. As crianças lêem as imagens dos livros 

muito antes de começarem a ler as palavras; antes mesmo de aprenderam a falar, ou até a 

ler palavras, podem “enamorar-se” por um conto ilustrado e pedir, uma vez e outra, que lho 

leiam sem nunca ficar cansada de o escutar, lembrando-se, com rigor, do texto já ouvido. 

Até que um dia a mesma criança começa a ler o conto, por si própria, seguindo as imagens, 

sem aguardar pelo leitor adulto. 
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Este interesse inato pela imagem foi já alvo de investigação que levou a que a 

imagem utilizada com muita abundância nos manuais escolares, especialmente a partir do 

final da década de 60.  

Digamos que foram investigadas diferentes formas de análises de imagem e os seus 

usos na sala de aula, a partir de um quadro teórico da semiótica social, revelando ajustes 

culturais, afectivos e estéticos. Outros estudos revelam dados a valorização, pelos 

professores, das imagens no livro como critério para escolha dos mesmos e análises do 

potencial didáctico e dos limites da imagem como facilitadoras da aprendizagem do ponto 

de vista cognitivo. 

  

Mediante tantos estudos feitos sobre a pertinência do uso da imagem no ensino, 

resta-nos aferir se o uso da imagem no ensino, bem como de um qualquer outro recurso, 

dependerá essencialmente dos objectivos que se pretende alcançar, das características dos 

alunos e da especificidade do conteúdo e se algum recurso é efectivamente inovador ou 

conservador, actual ou ultrapassado. Todos têm facetas positivas e negativas. Realçamos 

que o mais importante será certamente adequar o meio ao objectivo específico e ao 

público-alvo.  

Se a função da imagem no contexto educativo é a de agradar os alunos, não restam 

dúvidas, que pela imagem essa pretensão será atingida. Mas, se acrescentarmos um 

objectivo pedagógico bem definido, então impõe-se uma cuidadosa interpretação, 

utilização e realização. 

 

Nas aulas documentadas as imagens permitem: 

a) Fornecer um cenário no qual alunos e o professor podem pensar, localizar e 

identificar uma enorme variedade de elementos; 

b) Proporcionar momentos em que as explicações assumem um carácter menos rígido 

e possibilitam uma expressão mais criativa e representativa, inclusive da 

participação dos alunos na mediação de conceitos e/ou ideias (por exemplo, com o 

uso de analogias); 

c) Influenciar a memorização dos alunos e que estes se aproximem de um universo 

invisível, inacessível, aumentando a possibilidade de "convencimento" desses 

alunos. 
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Na busca de um significado para a imagem, os alunos usam procedimentos 

elaborados que envolvem análises de elementos composicionais, buscas na memória por 

experiências relevantes, estabelecimento de relações com situações do seu quotidiano 

(incluindo experiências escolares).  

Apesar de reconhecermos algumas vantagens do uso da imagem, não podemos 

deixar de descrever algumas limitações deste recurso, pois “não podemos esquecer que a 

imagem é uma substituição simbólica da realidade e, como tal, apresenta certo número de 

limitações, certas convenções e, mesmo, certa “linguagem”, que exige, praticamente, uma 

“alfabetização pictórica” (Parra, 1985). 

A principal dificuldade que se coloca ao uso da imagem no ensino é o seu carácter 

analógico do real, que pode fazer com que a vejamos como a própria realidade, ou seja, 

pensamos que estamos a ver um castelo, um carro, uma paisagem, e na verdade, apenas 

estamos perante uma representação desses entes. O vermos, na realidade, uma determinada 

coisa e visualizá-la numa imagem não pode ser colocado no mesmo plano, pois são coisas 

distintas. Portanto, o ver uma imagem numa determinada realidade não é o mesmo que ver 

essa mesma realidade. 

  Na realidade, a criança tem dificuldades e não consegue mesmo “explorar” 

convenientemente uma imagem, por ainda não ter a capacidade perceptiva suficientemente 

desenvolvida. Prende-se ainda muito ao detalhe, muitas vezes sem importância e não 

consegue captar o essencial da imagem. Deste modo, deve ter-se em conta estes aspectos 

quando se selecciona uma imagem para essa faixa etária. 

Sem deixar de lado a autenticidade, as imagens devem ser simplificadas, 

eliminando os elementos supérfluos e deixando os mais importantes. Assim facilitar-se-á a 

actividade de percepção dos alunos.  

Atrevemo-nos, ainda, a questionar a "transparência" da imagem, isto é, desafiamos 

a ideia de que as imagens comunicam de forma mais directa e objectiva do que as palavras. 

Ao considerarmos, que a linguagem visual se organiza segundo um sistema de 

representação simbólica, profundamente influenciado por princípios que organizam 

possibilidades de representação e de significação numa dada cultura, abrimos espaço para 

problematizar não só a própria linguagem visual, mas também o que está envolvido na sua 

leitura. Isto é considerado um processo de construção de sentidos, no qual jogam a 

intencionalidade do autor, a materialidade do texto e as possibilidades de resignação do 

leitor. 
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Outro aspecto que poderá ser apontado como sendo negativo, é que muitas vezes, a 

imagem distrai a atenção dos alunos dos conteúdos e conhecimentos que se pretendem 

transmitir, contrariando ou dificultando a consecução dos objectivos do professor. A leitura 

que eles fazem direcciona-se para aspectos supérfluos, contudo primordiais, para os seus 

interesses: detalhe da imagem, qualidade da mesma, semelhanças com um anúncio 

publicitário que está nesse momento a passar na televisão, um actor de cinema ou um 

jogador de futebol, etc.  

Um determinado livro dirigido à infância é, desde a sua origem, invenção tanto dos 

criadores de palavras como dos criadores de imagens. Por isso mesmo, o imaginário 

cultural infantil alimenta-se e cresce não só com personagens e histórias, mas também com 

figuras e cenários. Assim sendo, podemos dizer que se a boa literatura infantil contribui 

para formar o futuro leitor literário, analogamente podemos supor que as imagens dos 

livros colaboram também na formação do futuro gosto estético das crianças que as lêem. 

Por tudo isto, a riqueza e consolidação duma literatura infantil não se mede apenas 

pela qualidade dos seus textos mas também pela riqueza das imagens dos seus livros. 

A imagem continua viva e actuante e o leque dos seus suportes tende a alargar-se. 

As imagens jamais desaparecerão do ensino – cuja “morte” anunciada, os tempos se têm 

encarregado de desmentir – mas encontrarão, como sempre aconteceu, outras formas de 

circulação. 

 

 

4.3. Leitura das imagens realizada pelos alunos 

 

A importância do estudo da imagem e da sua utilização nos veículos de 

comunicação, principalmente os de carácter pedagógico, instaura, no âmbito escolar, o 

reconhecimento da necessidade de se defrontar com o movimento inevitável do novo, com 

a presença avassaladora da imagem visual no quotidiano dos sujeitos. Deve fazer parte, 

portanto, das reflexões sobre os processos de construção de conhecimento escolar, 

atentando para as diferentes soluções de interlocução que a mediação pela imagem propõe, 

para a observância de seus códigos e a violação destes, suas implicações discursivas e para 

a compreensão de quais sejam os processos cognitivos desenvolvidos para e através da 

leitura de imagens.  

Assim, relativamente a este ponto, importa-nos perceber como são trabalhadas as 

imagens, por professores e alunos, nos diversos aspectos relativos à sua construção, leitura 
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e interpretação em contextos de aprendizagem. Pretendemos, também, reflectir sobre 

diferentes possibilidades de utilização das imagens na sala de aula analisando a sua relação 

com os conteúdos curriculares. 

Ao acto de a observar e produzir sobre ela pensamentos novos pode chamar-se 

“leitura de uma imagem”. A leitura de uma determinada imagem pode ser desenvolvida e 

incrementada permitindo que o observador (aluno) consiga uma série de informações e 

significados enriquecendo seus conhecimentos. Percebe-se também que cada aluno, de 

acordo com a sua “enciclopédia cultural” consegue interpretar de forma totalmente 

diferente de um outro aluno a mesma imagem.  

Afinal, o que é uma leitura de imagem?  

Superficialmente é a observação e análise visual, táctil, sensorial de uma obra com 

a posterior produção de uma análise descritiva. Quando um professor usa uma imagem 

pretende que o aluno faça a sua interpretação sobre aquela imagem apoiando-se em 

indícios presentes na imagem e, quando não os encontra, recorrendo à sua própria 

experiência. Caso o aluno não consiga encontrar um sentido para a imagem que está a 

visualizar, o professor deve encontrar pistas que estimulem a sua imaginação sob pena 

deste se desinteressar rapidamente. O professor deve, portanto estimular o aluno, 

perguntando, por exemplo:  

- O que é que estamos a ver? 

- O que quer dizer o uso daquele aspecto? 

- Quem consegue ver determinado aspecto? 

- O que se pretenderá com esta imagem?  

 

No entanto, perante uma imagem, pensamos que os alunos:  

a) fazem leituras descritivas, especialmente de aspectos comuns e quotidianos das 

imagens, revelando dificuldades para identificar elementos abstractos e que não 

possuam uma representatividade no seu universo mais próximo; 

b) necessitam de um tempo para a observação e significação das imagens. Imagens 

com maior densidade de informações implicam uma necessidade de pausa para 

pensar e analisar as possibilidades descritivas; 

c) estabelecem inter-relações com outras imagens. Imagens que remetem para outras 

imagens, e outros contextos interpretativos aumentam a possibilidade de 

entendimento. Estas funcionam também como um recurso da memória, que a 

actualizem através de outras imagens; 
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d) comparam imagens distintas - atribuem novos significados às imagens a partir de 

exercícios de comparação; 

e) realizam uma leitura selectiva - destacam apenas um aspecto presente na imagem; 

f) utilizam  diversos modos semióticos para identificar ou acompanhar a leitura. 

Apontar e acompanhar com o dedo das mãos ajuda na leitura e na delimitação da 

imagem; 

g) nem sempre fazem uma leitura da imagem no contexto do texto ao redor. O texto ao 

redor da imagem é ignorado. Em alguns momentos os alunos atribuem facilidade à 

leitura da imagem e acreditam que o texto não é necessário para o entendimento da 

mesma; 

h) lêem o texto ao redor. Atribuem dificuldade à compreensão da imagem, sem a 

leitura dos textos anexos. Atribuem importância e papel pedagógico à legenda. 

Realizam uma leitura das imagens, em relação ao texto ao redor; 

i) dão atenção aos aspectos composicionais das imagens. Imagens mais nítidas 

favorecem o entendimento. 

 

Acabamos de referir uma variedade de estratégias de leitura de imagens realizadas 

pelos alunos, que enfatizam o papel do conhecimento prévio, de experiências de leitura 

anteriores realizadas em ambiente escolar e de estratégias de leitura que integram 

informações verbais e contextualizam as imagens no espaço gráfico da página.  

 

Segundo Roland Barthes (1964: 41, apud Oliveira 1996: 36), a leitura de uma 

imagem apela «a um saber de certo modo implantado nos costumes de uma civilização», a 

um «saber prático, nacional, cultural e estético», o que expõe que uma imagem não está 

sujeita a uma única e mesma interpretação. A sua leitura poderá ser feita a vários níveis:  

a) descritivo: indicação pura e simples, de maneira objectiva, daquilo que a imagem 

apresenta;  

b) interpretativo: indicação das possíveis significações que a imagem apresenta, 

entrando aqui os factores culturais e a sensibilidade do observador;  

c) técnico: análise da imagem tendo em conta o plano, a cor, a luz, a profundidade, 

etc. 
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Para Raposo (2002: 96) dos divergentes métodos de leitura de imagens, o mais 

clarificador é aquele que diferencia dentro de uma mesma imagem, os elementos de ordem 

objectiva dos de cariz mais subjectivo. O primeiro nível identifica-se com o denotativo. 

Neste caso estamos perante uma leitura objectivados elementos básicos da imagem: 

 

Conforme a autora supracitada, a leitura objectiva permite: 

- Descobrir objectos, pessoas, localizações, objectos, … 

- Analisar os elementos mais simples da imagem: ponto, linha, forma, …  

- Abordar as características básicas da imagem (icónicidade, abstracção, …). 

- Tecer uma definição objectiva global da imagem, como se fosse uma descrição. 

 

Num segundo nível, a leitura das imagens corresponde ao conotativo. É uma leitura 

subjectiva e que, pode variar mediante o aluno que a estiver a analisar. 

 

A leitura subjectiva proporciona: 

- Analisar a possível relação entre a imagem e o texto. 

- Valorizar a presença de elementos sonoros (caso os haja). 

- Pensar no título que se emprega e entender porque razão nos chama à atenção. 

- Imaginar quem são os destinatários da imagem. 

- Discorrer na finalidade que o autor da imagem concebe. 

- Descobrir atitudes, valores subjacentes e normas transmitidas. 

 

Concluímos, portanto, que pode haver tantas leituras de imagem quantos os alunos 

pois não há leituras exclusivas e únicas de uma imagem. Cada um efectua construções 

próprias, isto é, introduz na imagem, por projecção, elementos imaginários que estão 

relacionadas com as estruturas cognitivas próprias de cada aluno. Durante a leitura duma 

imagem o professor deve assumir as suas próprias limitações, caso as tenha, e colocar-se 

em condições iguais às dos alunos fazendo respeitar as diferentes leituras produzidas. A 

consequência desse respeito cria e desenvolve, no aluno, o sentimento de se sentir 

competente e capaz e capaz de elevar a sua motivação e auto estima. 

Independentemente da interpretação que se faça, as observações podem ser de 

quatro ordens:  
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a) Instintiva que se realiza logo que a imagem aparece. Nesta ordem os olhos lêem 

rapidamente a imagem e transmitem as primeiras impressões ao cérebro, 

condicionado em certa medida, as outras fases da leitura. 

 

b) Descritiva na qual se descreve o que se está ver, sem referir ilações. Cada aluno 

fará uma descrição mais ou menos pormenorizada em função dos seus 

conhecimentos do seu próprio meio cultural, da sua motivação, dos seus interesses 

e segundo a sua maneira de captar a realidade. A ordem descritiva determina, 

portanto, o “tempo de leitura” da imagem, aquele tempo em que os olhos do aluno 

conseguem ver e comunicar todos aqueles dados que se queriam revelar, sem que 

se chegue ao aparecimento de factores de aborrecimento. É a esta ordem que se 

referem a maior parte das esquematizações que se seguirão e que têm por fim dar 

uma primeira «arrumação» aos elementos da linguagem. 

 

c) Interpretativa onde inicialmente se expressa o que se vê numa imagem e à 

posteriori se tiram ilações. Sobre este aspecto convém referir que se ao escolher 

uma imagem o professor não tiver em conta os alunos a quem vai mostrar a 

imagem pode criar problema de conotação uma vez que a imagem tem que ser 

escolhida em função da população alvo.  

 

d) Técnica é a ordem em que se dá mais importância a aspectos como a luz, cor, plano 

geral…; 

 

Como referimos aquando da análise das suas características, uma imagem pode ser 

monossémica ou polissémica.  

O uso de imagens polissémicas pode constituir um óptimo recurso numa aula pois 

permite que cada aluno tenha a oportunidade de se exprimir em relação à imagem, de a 

interpretar à sua maneira e, de comunicar. Deste modo, uma imagem que pretenda 

provocar modificações de comportamento, terá de ser polissémica. Caso o professor queira 

dar um carácter unívoco à imagem deverá acrescentar-lhe uma legenda. O uso de uma 

legenda reduzirá as possibilidades de dispersão de significados e complementará a 

imagem. Uma legenda ou um pequeno texto “conduz” de algum modo, o aluno a 

descodificar a imagem de acordo com o sentido pretendido pelo professor, ou seja, ajuda a 
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dirigir a percepção, assim como a identificar o objecto representado. A ausência de 

qualquer legenda permite a liberdade de interpretação. 

Quanto maior for o carácter polissémico da imagem, mais ela se poderá dirigir à 

sensibilidade e quanto maior for o carácter monossémico mais se dirige à inteligência. 

 

Assim, após uma reflexão acerca da linguagem audiovisual, com os seus 

componentes da imagem, as suas relações com o texto, as principais características, o seu 

papel no contexto educativo e uma abordagem a leitura das imagens por parte dos alunos, 

no próximo capítulo detemos a nossa atenção num meio audiovisual específico: o vídeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo IV 
 
Os Vídeos: um recurso 

tecnológico  

  

 

 
 
1. Os vídeos didácticos 
 

1.1. Contextualização 
 
1.2. Conceito e características 

 
1.3. Vídeos didácticos 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O Vídeo: um Recurso Tecnológico 
 

 

152 

 
 
1. Os Vídeos didácticos 
 
 
 1.1. Contextualização 
 

Como temos abordado ao longo deste trabalho, como factores que têm tornado 

necessário um repensar da escola, destacam-se os rápidos desenvolvimentos tecnológicos a 

que assistimos no quotidiano e se repercutem nas interacções sócio-profissionais e 

culturais. Esta mudança requer inovação e criatividade educativa, que garanta à escola a 

primazia que desde sempre deteve no processo educativo.  

Partindo do princípio de que é necessário educar para modelar o futuro, a escola 

deveria alfabetizar integralmente, tecnologicamente, os jovens, enriquecê-los de um 

espírito crítico e uma habilidade social que lhes permita uma adaptação às novas 

tecnologias pois os recursos didácticos são meios que facilitam a aprendizagem, desde que 

a escola assegure aos alunos, oportunidades e destrezas para viver em contacto coma vida 

proporcionando-lhes formas de os aproximar do real (Cinelli, 2003: 19) 

Concordamos com a autora pois, a utilização dos media pode ser factor 

potencializador de aprendizagem desde que, a escola priorize outros aspectos para além da 

mera informação verbal e, proporcione aos seus alunos os meios e a forma de vivênciar 

experiências, concebidas a partir do quotidiano social. Belloni (1999: 39) reforça esta ideia 

e “alerta que há a necessidade de actualização constante da escola e dos docentes” 

Conforme defendem Merchán e Porras (1994), o uso das novas tecnologias na 

educação colocaram em realce a importância das funções que o educador detém perante uma 

sociedade em plena transformação e a urgência de um novo papel que lhe compete assumir, 

para transmitir o saber que institucionalmente desempenha.  

  Acreditamos que a utilização de meios de comunicação, no ensino, implicou uma 

reorganização global dos discursos, dos actos e dos procedimentos didácticos. Não se trata de 

uma metodologia em que tudo “muda” mas acaba na inércia da manutenção do status quo. 

Exige uma nova dinâmica de estratégias, novos modelos de viver a aquisição do 

conhecimento, que leve os professores a questionarem-se a si próprios e ao meio que os 

rodeia, ensinando os alunos que os saberes não são estáticos, exigem sobretudo saber 

investigar, questionar, âmbito que as novas tecnologias facultam, se criticamente utilizadas 

(Sousa, 2005). 
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É unânime o reconhecimento de que todos os conhecimentos técnicos da 

comunicação se foram aplicando às mais distintas áreas do conhecimento. Na opinião dos 

autores suprareferidos, o vídeo incorporou o grupo dos audiovisuais ocupando rapidamente 

posição de primazia nas potencialidades de utilização que disponibiliza conseguindo até 

superar, em diversos aspectos, o cinema e a projecção de diapositivos. Poderá ter 

contribuído para esta supremacia o facto de permitir a gravação e reprodução magnética de 

imagens com som, tornando-se por isso um recurso mais manipulável, de utilização mais 

fácil e cómoda. 

 

 “O desenvolvimento da tecnologia vídeo da década de 70, possibilitou a 
generalização do seu uso nos mais diversos sectores sociais e com as mais diversas 
finalidades, favorecendo o desenvolvimento do vídeo como meio expressivo, 
propiciando a evolução de códigos e linguagens específicos” (Caldas, 2002: 53) 

 

O vídeo é, sem dúvida, um instrumento ideal no campo da pedagogia e um 

extraordinário auxiliar do professor; é um meio de comunicação que desempenha, 

indirectamente, um papel educacional relevante pois permite-nos gerir o acesso à 

realidade, revela-nos aspectos pedagógicos em função do contexto, ensina-nos linguagem 

multimédia e privilegia os valores a transmitir em detrimento de outros, que importa 

omitir. 

  Segundo Moran (2000) o vídeo foi gradualmente conquistando o lugar de 

instrumento ideal no campo da pedagogia e converteu-se num extraordinário auxiliar do 

professor. Para o mesmo autor, os meios de comunicação são muito influentes na nossa 

cultura, representando um importante papel educativo, como que uma segunda escola, 

paralela à convencional. Estes constituem processos eficientes de educação informal, 

porque ensinam de forma atraente e, no caso do vídeo, sendo um recurso multifuncional, 

pode ser aplicado para reforçar a pedagogia tradicional, mantendo uma escola centrada 

exclusivamente na transmissão de conhecimentos ou aproveitada de uma forma inovadora 

para transformar a comunicação pedagógica.  

  Como vimos, as escolas incorporam o vídeo no âmbito da Comunicação Educativa 

passando a constituinte do paradigma da Tecnologia Educativa. Nunca, como hoje, foi 

possível “aprender” com recurso a uma variedade tão alargada de meios entre os quais se 

encontra a informação. Os livros, as revistas, o vídeo, o cinema, a televisão, a fotografia, a 

banda desenhada, os jornais, o software do computador, os multimédia e as pessoas com as 
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quais convivemos no dia-a-dia, entre outros, constituem os suportes aos quais podemos 

recorrer para acedemos à informação. 

Assim, em plena época de introdução das novas tecnologias da informação, com a 

entrada de novas e poderosas formas de comunicação suportadas no digital, torna-se 

importante investigar sobre o valor do vídeo enquanto recurso e factor de aprendizagem. 

Perante isto, questionamo-nos se a existência de equipamentos e documentos vídeo 

nas escolas e a sua utilização no ensino e aprendizagem se não se terá generalizado e até 

tornado “rotina”, tal como aconteceu anteriormente com outros meios audiovisuais. 

Esta reflexão sobre o vídeo no processo educativo pretende valorizar o seu uso 

quando questionado em relação à problemática da sua integração na escola. Antes de tudo 

deve haver uma tomada de consciência de quais são as potencialidades determinantes da 

sua integração como recurso no processo educativo. 

 

 

 1.2. Conceito e características  

 

 A palavra vídeo é empregada com uma variedade de significados, nomeadamente, 

fita ou aparelho de vídeo, ou ainda, como câmara de vídeo. Contudo neste contexto de 

estudo não nos referimos ao termo vídeo enquanto meio de projecção de imagem em 

movimento, mas sim enquanto recurso didáctico, ou seja, como própria imagem de vídeo 

e, consequentemente, conteúdo educativo.  

 Neste contexto Caldas (2002: 53-54) refere que o vídeo é  

 

 “ o meio que permite aos indivíduos desempenhar em grande escala e em 
simultâneo o papel de receptor de mensagens audiovisuais e o de criador das 
mesmas (…) contribui para “democratizar” o fenómeno da manifestação 
audiovisual, possibilitando que muitos dos considerados receptores dos grandes 
fenómenos comunicacionais passem a ser, também emissores: como criadores das 
mensagens audiovisuais”. 

 
 

 O conceito de vídeo didáctico carece de alguns esclarecimentos e explicação 

relativamente ao vídeo educativo deste modo, uma outra distinção que ressalvamos fazer é 

entre vídeo didáctico e vídeo educativo.  

  De Pablos apresenta-nos uma distinção 
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 “se os vídeos têm uma estrutura pedagógica interna, trata-se de um vídeo 
didáctico. O vídeo formativo apresenta uma estrutura pedagógica externa, que lhe 
é dada pelo professor quando na estratégia curricular” (De Pablos, 1995: 244). 

 
 Raposo (2002: 130) baseando-se nas referências de Salinas (1992) diz que  

 

  “ o vídeo didáctico é aquele que é concebido expressamente para a sua 
utilização na prática educativa, responde a uma estrutura didáctica e visa abordar 
conteúdos de carácter curricular. Pelo contrário, os vídeos educativos, são aqueles 
programas que podem usar-se com finalidades de aprendizagem, mas que não 
foram expressamente concebidos para isso”.  

 

  Percebemos assim, que qualquer documento vídeo, ou fracções de documento 

vídeo, podem ter uma utilização didáctica. Tratando-se de um vídeo didáctico, possui uma 

estrutura pedagógica interna propícia à aprendizagem. Se é um documento que foi 

produzido sem fins didácticos, ele pode ser integrado na acção didáctica, após a definição 

de uma estrutura pedagógica, neste caso externa ao documento vídeo. 

  Cabe ao professor, de acordo com o contexto de utilização, definir a forma de 

integrar um determinado documento vídeo educativo numa unidade didáctica. Esta acção 

didáctica pressupõe uma correspondência a uma unidade coerente, em que as diferentes 

tarefas aparecem interrelacionadas. 

  É importante lembrar que a estrutura pedagógica interna de um vídeo didáctico, 

determinada pelos seus autores, pode não corresponder ao estilo e necessidades 

pedagógicas do professor, pelo que é importante uma preparação prévia à sua utilização e 

uma previdência quanto à inter-relação com outras actividades. Por outro lado o 

visionamento puro e simples de um vídeo didáctico não se tem mostrado suficiente como 

processo de aprendizagem (Cabero, 1989, Ferrés, 1995). 

 Defendemos tal como Cabero, que   

 

 “ (…) a influência do vídeo não é unidireccional em relação ao sujeito, (…) 
advogamos por uma linha interacionista, sujeito-meio, onde cada um contribui com 
uma parte para alcançar um resultado específico: o vídeo, os seus sistemas 
simbólicos e a forma como estes se estruturam, o aluno, os seus modos de 
processamento, a percepção que tem do meio e de determinadas formas de 
utilização e a sua auto-eficácia para a realização da tarefa (…) (Cabero, 1989: 143) 

  

 Assim, do nosso ponto de vista, o vídeo didáctico é todo o documento, concebido 

para ser utilizado em contexto educativo, detentor de informação e conteúdos de carácter 

curricular e que, é susceptível de ser transmitido a partir  do equipamento vídeo (formato 

VHS), DVD ou computador. 
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 Ainda nesta perspectiva de análise convém realçar que os vídeos didácticos 

apresentam os seguintes códigos (De Pablos, 1995): 

• Códigos audiovisuais: tipos de planos, movimento de câmara, angulação, 

fundidos, montagem visual, montagem sonora, efeitos, entre outros. 

• Códigos pedagógicos: sumários, perguntas, organizadores prévios (guiões), 

exemplos, esquemas, resumos.  

 

 Esta dupla estrutura (didáctica/técnica) constitui uma característica importante dos 

vídeos didácticos e, condiciona a organização do conteúdo específico do documento 

didáctico, cujas características temáticas também influenciam no momento da escolha dos 

recursos narrativos. Cabe aos autores dos vídeos didácticos definir a natureza da sua 

estrutura pedagógica. 

 Silva (1998) condensando o contributo de outros autores (Mallas, 1985 e 1986; 

Borras, 1987; Salinas, 1992) caracteriza o vídeo didáctico desta forma: 

 

 “Os vídeos mantêm um equilíbrio entre a motivação e a informação; 
despertam o interesse pela qualidade estética e técnica; ajustam-se ao programa de 
ensino com a apresentação dos conteúdos segundo uma ordem lógica; são 
sintéticos, tratando o assunto de forma concisa e exacta, reforçando os assuntos 
chave, com a duração de forma a deixar um tempo razoável da aula para a 
actividade do professor e alunos; apresentam um vocabulário e uma sintaxe 
adequados à capacidade receptiva da idade dos alunos; mantêm relações 
sincrónicas entre imagem e som e apresentam uma unidade de estilo homogéneo, 
usando separadores com boa qualidade gráfica para os diferentes assuntos” (Silva, 
1998: 265) 

 

 O vídeo oferece portanto, inúmeras características e proporciona interacções entre 

os sistemas simbólicos do vídeo e as capacidades cognitivas dos alunos. Contudo, se os 

vídeos didácticos não cumprirem certas características e as estratégias didácticas de 

utilização não forem as mais adequadas, este poderoso meio/recurso tecnológico pode 

perder a sua legitimidade educativa.    

  Ariza e Serna (2000: 169-170), apresentam algumas das características que os 

vídeos didácticos devem possuir para que cumpram, de forma efectiva, os objectivos 

subjacentes à sua utilização. 

a) Não devem conter toda a experiência educativa pois um vídeo didáctico deve estar 

pensado para um uso conjunto com outros materiais didácticos. Os conteúdos a 

leccionar não devem residir unicamente neste suporte, pois pode levar à saturação e 

a um ensino exclusivamente mediatizado através do vídeo. 
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b) Devem possuir “chaves” que guiem a sua leitura e desenvolvimento pois o seu uso 

exige a complementaridade de explicações que orientem a interpretação do 

conteúdo em análise e desenvolvam um processo colaborativo entre o professor e o 

aluno para evitar incorrecções na percepção da sua “leitura”. Devem ser 

elaborados, previamente, indicadores (guiões) que forneçam pistas que 

“trabalhadas” antes, durante e depois da exibição ofereçam informações que 

permitam desenvolver exercícios prévios à visualização. Durante a visualização de 

um vídeo devem fazer-se pausas para dar espaço a discussões e questões sobre o 

conteúdo do vídeo.  

 

c)  Não se devem esquecer as possibilidades plásticas e emotivas desta linguagem-

vídeo pois para o sucesso de um vídeo didáctico na sala de aula, Os vídeos 

didácticos devem conjugar o emocional com o racional. São preferíveis vídeos 

motivacionais que facilitem a “emoção por conhecimento” em vez de vídeos que só 

transmitam informações, conceitos e factos.  

 

d) Um vídeo didáctico deve conjugar o equilíbrio entre duas ideias contraditórias 

sendo ao mesmo tempo “aberto”e “fechado”. Num vídeo fechado toda a 

informação é feita tendo em conta o nível de conhecimento dos seus destinatários, 

tendo a vantagem de terem uma redundante, eficaz e clara informação. Num vídeo 

aberto a informação não está toda disponível. Estes fomentam a descodificação 

conotativa. Um vídeo que conjugue estas duas vertentes transcende uma função 

meramente transmissora potencia também a curiosidade, capacidade interventiva e 

espírito crítico.  

 

e)  Deve romper-se a individualidade e unidirecionalidade da sua recepção pois os 

vídeos devem ser feitos de forma a animar o seu destinatário e a facilitar a sua 

recepção. O conhecimento que se produz na escola é fruto de um processo social 

pelo que as experiências do vídeo devem proporcionar-se antes, durante e depois de 

um trabalho de grupo como forma de complemento da experiência individual.   

 

f) Tempo e duração do vídeo, que não deve ser excessiva e oscilar entre os 5 e os 20 

minutos. Numa duração prolongada corre-se o risco de cansaço com inerente de 

falta de atenção para além de não assegurar que a mensagem esteja a ser 
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compreendida. Um vídeo demasiado extenso pode levar à falta de comunicação na 

aula e os alunos acabam por não reflectir sobre o que vêm e ouvem. Na verdade, 

por muito lúdicos que possam ser os vídeos que se apresentam aos alunos não 

devemos “empanturrá-los” com visionamentos muito longos, pois podemos cair no 

outro extremo do interesse, o desinteresse. 

 

g) A apresentação dos conteúdos pode ser feita através de uma história, e neste caso 

falamos de vídeos narrativos ou ser transmitida com uma descrição ou 

apresentação da realidade, vídeos expositivos.  

 

h) Os vídeos deveriam ser usados, com frequência, para abordar temas transversais 

pois estes integram numa mesma mensagem conhecimentos de diferente natureza, 

contrastam diferentes áreas de conteúdos e apresentam os problemas em todas as 

suas dimensões. 

 

 Para estes autores, a aplicação deste material audiovisual pode ser uma medida 

pedagógica excelente desde que devidamente utilizado.   

       Para Salinas e Sureda (1987), o vídeo  

 

a) Deve permitir contrapor o abstracto pelo concreto, ocupando-se com aspectos da 

realidade que são dificilmente acessíveis pelo professor, na aula.  

b) Possibilita a apresentação de conteúdos que, surgidos do currículo em vigor, se 

integram no meio social e cultural do aluno destinatário.  

c) Esclarecer correctamente quanto à delimitação da audiência que, ajustada aos 

distintos estádios de maturação, se adapte à estrutura de ciclos do sistema 

educativo.  

d) Contemplar a possibilidade de serem utilizados utilização em situações didácticas 

que não fossem exclusivamente em grupo. 

 Assim, o vídeo didáctico pressupõe uma alternativa, à mensagem scripto-visual dos 

manuais, que geralmente constituem o recurso mais usado pelos professores. Integrar 

vídeos didácticos no contexto representa uma forma criativa e dinâmica para abordar 

conteúdos curriculares onde a mensagem audiovisual se torna mais atraente. A linguagem 

audiovisual desenvolve múltiplas atitudes perceptivas: solicita constantemente a 

imaginação e reinveste a afectividade com um papel de mediação primordial no mundo, 
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enquanto que a linguagem escrita desenvolve mais o rigor, a organização, a abstracção e a 

análise lógica (Moran, 1995:27-35). 

 

1.3. Funções do vídeo 
  

 As crianças devoram com os olhos tudo o que apela ao seu interesse, mas a sua 

visão e a sua capacidade de interpretar, ainda não estão suficientemente educadas. É 

preciso, portanto, guiá-las, mesmo quando estão interessadas e despertar a sua atenção para 

certos aspectos que elas ainda não conseguem apreender, por si mesmas, pelo facto de lhes 

escapar a sua significação. Neste contexto, Moran (1991) refere que o vídeo é útil para o 

professor, porque lhe dá oportunidade de completar as informações, reforçar os conteúdos 

dados pelo vídeo. Deste modo, o uso do vídeo não elimina o papel do professor, antes o 

ajudam a desenvolver a sua tarefa principal que é a de educar para uma visão mais crítica 

da sociedade. 

 

“ Um bom vídeo é interessantíssimo para introduzir um novo assunto, para 
despertar a curiosidade, a motivação para novos temas. Isso facilitará o desejo de 
pesquisa nos alunos para aprofundar o assunto do vídeo e da matéria” Moran 
(1995: 27-35). 

 
  

  Aparici e Garcia Matilla (1998) referem que o vídeo permite, entre outras funções: 

• Apresentar experiências científicas, sobretudo quando o equipamento ou 

fenómenos observados são volumosos, inacessíveis ou de difícil observação. 

• Descrever um comportamento humano, individual ou colectivo. 

• Distinguir diversas classes de fenómenos. 

•  Ilustrar princípios abstractos, recorrendo a técnicas de animação e outras técnicas 

especializadas. 

• Apresentar mudanças no tempo mediante a técnica de animação, câmara lenta, 

aceleração (…). 

• Substituir visitas de estudo a museus, lugares arqueológicos (…). 

• Expor rapidamente as relações existentes entre diferentes elementos de uma 

maquina, uma paisagem, (…). 

• Apresentar materiais de estudo ou uma actuação de especialistas. 

•  Mudar atitudes através de simulações ou interpretações de papéis. 
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• Conservar e apresentar sucessos, lugares, pessoas, (…). 

• Explicar como tocar num instrumento manejar ferramentas, realizar tarefas 

práticas. 

• Mostrar como se adoptam decisões nas instituições sociais. 

• Sintetizar uma ampla gama de acontecimentos e apresentá-los no seu contexto. 

  

É de referir que são vários os autores que se preocupam com as problemáticas 

subjacentes às diversas funções do vídeo enquanto instrumento didáctico. Após uma 

análise bibliográfica de vários autores constatamos que há, de facto, diversos 

agrupamentos das funções da tecnologia vídeo 

 

 

 O vídeo como transmissor de informação: 

 

  Segundo Colóm, Sureda e Salinas (1988, apud Raposo, 2002: 134) a função 

informativa está relacionada com a aquisição de conhecimentos e com a relação que se 

estabelece entre as novas informações recebidas e as ideias que se possuem, possibilitando 

novos conceitos e conhecimentos. Referem ainda, a função instrutiva, pois um vídeo didáctico 

deve proporcionar instrumentos tendentes à organização do conhecimento e ao desenvolvimento de 

destrezas. Pensamos correcto inserir esta função neste ponto, apesar de para os autores constituir 

uma diferente função. 

  Pablos e Cabero (1990, apud Pablos, 2001: 246) referem que o vídeo didáctico é 

um mediador de aprendizagem, na medida em que transmite conteúdos didácticos e, é 

igualmente um instrumento do conhecimento, pois é um elemento de trabalho à disposição 

da turma, propiciando um clima à acção, experimentação, à exploração e à interacção. 

Constituem como suporte à observação e análise. 

  Para Salinas (1992) e Ferrés (1994) a função informativa, ou vídeo documento, é de 

facto importante para a transmissão de conteúdos pois a mensagem tem como finalidade 

descrever uma realidade, o mais objectivamente possível. 

  Também Merchán e Porras (1994:96) referem-na como “vídeo documento: o 

interesse do acto comunicativo centra-se na realidade a que se refere. A mensagem 

pretende ser objectiva ”. 

  Moran (1995: 27-35) refere essa função enquanto vídeo como conteúdo de 

desenvolvimento, que mostra determinado assunto, de forma directa ou indirecta. De forma 
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direita, quando informa sobre um tema específico orientando a sua interpretação. De forma 

indirecta, quando mostra um tema, permitindo abordagens múltiplas, interdisciplinares.  

Para Ariza e Serna (2000: 173) é uma função importante na medida em que são 

suportes informativos que armazenam e transmitem informação. 

  Cabero (2002) diz que é uma das funções das mais tradicionais na utilização do 

vídeo na escola. Usa-se para transmitir conteúdos curriculares. Segundo este autor, há dois 

aspectos básicos a abordar relativamente ao vídeo enquanto transmissão de informação. O 

primeiro centra-se na análise da elaboração dos vídeos para que possam desempenhar 

melhor esta função – “como se devem desenhar os vídeos didácticos?”. O segundo diz 

respeito à forma mais eficaz de se utilizar o vídeo didáctico em contexto educativo – “qual 

a forma mais eficaz de utilizar um vídeo didáctico?”.  

  Quanto à primeira questão, não nos podemos cingir a uma única resposta, dado que 

a elaboração dependerá do marco teórico que se adopte como referência. Cabero (1998) e 

Martinez (1991) fornecem-nos algumas pistas para o seu desenho: 

  O vídeo, nesta perspectiva, é um elemento facilitador de memorização e 

compreensão da informação é a redundância da informação, conseguida tanto pela 

apresentação da informação fundamental por diferentes sistemas simbólicos, como pela 

simples repetição da mesma informação em diferentes partes do conteúdo visionado. 

  Um outro factor significativo na retenção da informação por parte do aluno é a 

utilização de um breve resumo após o vídeo, realçando os aspectos mais significativos 

comentados ao longo do visionamento. 

  Há a salientar que os elementos simbólicos não devem dificultar a observação nem 

compreensão dos fenómenos e objectos. O grau de dificuldade da informação deve ser 

progressivo, evitando a descontinuidade desnecessária que dificulte a compreensão da 

mensagem por parte dos receptores. Esta progressão deve ser adequada às características 

dos alunos.   

  A utilização de organizadores prévios, ou seja, fragmentos de informação que 

cumpram a função de ajudar os alunos a organizar e relacionar a nova informação com a 

que eles já possuem na sua estrutura cognitiva. 

  O audiovisual possui uma carga emocional que pode ser útil à aprendizagem pelo 

que devem combinar-se relatos narrativos com os de ficção e realismo. 

  Martinez (1991) refere e diferencia dois tipos de vídeo relativamente à transmissão 

de informação: aquele que o professor usa tal e qual como foi produzido e pensado pelo 
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realizador, “vídeo para uso íntegral e directo”, e aquele que o professor pode adaptar 

mediantes as suas necessidades, “vídeo para adaptar pelo utilizador”. 

 

  No que concerne ao seu uso, partindo da questão “qual a forma mais eficaz de 

utilizar um vídeo didáctico?”, podemos sublinhar que os professores seleccionam o vídeo 

que consideram mais adequado aos conteúdos curriculares, tendo sempre em consideração 

as características dos seus alunos, utilizando-o de formas muito distintas: 

• De uma forma linear, é feita uma breve introdução ao documento explicando os 

objectivos que se pretendem alcançar; segue-se o visionamento linear de todo o 

filme e no final são levantadas algumas questões para responder a dúvidas que 

possam existir.  

• De uma forma “mais estruturada”, distinta da anterior, porque o professor utiliza as 

potencialidades instrumentais do vídeo (pausa, avanço rápido, para a frente e para 

trás, câmara lenta, etc.) e uma intervenção didáctica (sempre que surgir uma dúvida 

por parte do aluno ou formulação de questões por parte do professor). 

 

 A forma “mais estruturada” é facilitadora da aquisição e memorização da informação 

apresentada pelo vídeo. Esta forma requer contudo um visionamento prévio por parte do 

professor, para planificar a intervenção, detectando as dificuldades concretas para os seus 

alunos e estruturando a apresentação para valorizar os aspectos essenciais e apelativos à 

compreensão, memorização e acomodação dos novos conteúdos. 

  Silva (1998a: 262) sobre as vantagens da utilização do vídeo didáctico enquanto 

meio para a transmissão de informação, em detrimento de outros meios tecnológicos ou 

não, na utilização didáctica refere as seguintes razões: 

• Combina as características básicas, em sentido estrito, da comunicação audiovisual 

(som e imagem). 

• É o meio que mais se relaciona com a televisão, sendo esta a forma privilegiada dos 

alunos ocuparem os seus tempos livres extra-escolares. 

• Apresenta características próprias para uma boa execução didáctica: possibilita 

flexibilização, adopção de metodologias diversificadas e um feed-back imediato com 

a utilização das funções de paragem, pausa, voltar atrás e avançar. 

• A utilização do equipamento não apresenta dificuldades de manipulação. E a maioria 

das escolas têm disponível este recurso. 
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De facto, esta função do vídeo, enquanto possibilitador de transmissão de informação 

parece-nos ser uma das mais relevantes para o ensino e aprendizagem, uma vez que 

existem uma grande quantidade de bons documentos vídeo de boa qualidade. 

 

 

 O vídeo como motivação: 
 

  Colóm, Sureda e Salinas (1988, apud Raposo, 2002: 134) acreditam que o vídeo 

didáctico possui uma função motivadora na medida em que possibilita a transmissão de 

emoções, sensações afectos…para além de implicar os alunos na informação videográfica, 

podem desenvolver-se e afirmar-se atitudes, estimular a imaginação, etc. 

  Ferrés (1994) e Merchán e Porras (1994: 96) referem-se à função motivadora 

enquanto vídeo animação “o interesse do acto comunicativo centra-se no destinatário 

buscando afectar de alguma maneira a sua vontade para incrementar as possibilidades de 

um determinado tipo de resposta”. 

Ariza e Serna (2000: 173) acreditam que os vídeos didácticos possuem a função 

motivadora pois são detentores de interesses e simpatia por uma actividade, por uma 

ideologia, (…) procurando incrementar as possibilidades de obter um feed-back activo por 

parte dos alunos. 

Para Cabero (2002) a função motivadora pois a motivação sempre foi entendida 

como um factor de extrema importância para que a aprendizagem não só se produza mas, 

se efectue de uma forma significativa e orientada pela planificação do professor. As 

diferentes correntes e escolas pedagógicas entendem que todos os profissionais de ensino 

devem saber motivar os seus alunos face aos conteúdos pela selecção, cuidada e reflectida, 

das actividades a realizar. 

  Moran (1995: 27-35) acredita que a função mais importante do vídeo didáctico é o 

facto de ser interessantíssimo para introduzir um novo assunto, para despertar a 

curiosidade, a motivação para novos temas. Isso facilitará o desejo de pesquisa nos alunos 

para aprofundar o assunto do vídeo e logo os temas a trabalhar. O autor denomina esta 

função de “sensibilização”. 
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   1.3.3. O vídeo como meio de expressão 
 

  Pablos e Cabero (1990, apud Pablos 2001: 246) e Martinez (1991) referem esta 

função pois o vídeo didáctico constitui como meio de expressão, na medida em que o 

receptor se transforma em emissor pois consegue apreender as emoções do emissor. 

  Ferrés (1994) e Merchán e Porras (1994: 96-97) referem esta função do vídeo e 

acrescentam que pode ser denominada de “ vídeo-arte: quando o interesse primordial se 

centra no emissor que expressa a mensagem, suas próprias emoções ou se expressa a si 

mesmo. 

  Para Moran (1995: 27-35) o vídeo como expressão, como nova forma de 

comunicação, adaptada à sensibilidade principalmente das crianças e dos jovens. As 

crianças adoram fazer vídeo e a escola precisa de incentivar a produção de pesquisas em 

vídeo pelos alunos. A produção em vídeo tem uma dimensão moderna, lúdica. Moderna, 

por ser um meio contemporâneo, novo e que integra linguagens diversificadas e apelativas. 

Lúdica, pela miniaturização da câmara, que permite brincar com a realidade e levá-la para 

qualquer lugar. Filmar é uma das experiências mais envolventes tanto para as crianças 

como para os adultos. Os alunos podem ser incentivados a produzir um vídeo dentro de 

uma determinada matéria, ou dentro de um trabalho interdisciplinar, e também produzir 

programas informativos, e divulgá-los na escola, em horários em que muitas crianças 

possam assistir. 

 

 

   1.3.4. O vídeo como referência avaliativa 

 
  Pablos e Cabero (1990, apud De Pablos 2001: 246) refere esta função pois o vídeo 

didáctico oferece um feed-back imediato tanto aos alunos como aos professores e 

possibilita a auto-formação.  

  Ferrés (1994) e Merchán e Porras (1994: 97) referem que quando se fala da função 

avaliativa faz-se referencia aquele acto comunicativo em que o que interessa 

fundamentalmente é a valorização das condutas, atitudes ou destrezas dos sujeitos captados 

pela câmara. Esta função a autopsia, o vídeo espelho ou micro ensino “vídeo-espelho”. 

  Moran (1995:27-35) menciona esta função pois eles permitem uma avaliação dos 

alunos, do professor, do processo. Refere igualmente a avaliação enquanto Vídeo-espelho: 

“ Vejo-me na tela para poder compreender-me, para descobrir meu corpo, meus gestos”. 
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Vídeo-espelho para análise do grupo e dos papéis de cada um, para acompanhar o 

comportamento de cada um, do ponto de vista participativo, para incentivar os mais 

retraídos e pedir aos que falam muito para darem mais espaço aos colegas. O vídeo – 

espelho é de grande utilidade para o professor se ver, examinar sua comunicação com os 

alunos, suas qualidades e defeitos; promover a auto-avaliação e a reflexão pessoal e das 

interacções no grupo. 

  Para Cabero (2002) é uma função importante pois permite avaliação de 

conhecimentos e habilidades apreendidas e percepcionadas pelos alunos tem já tradição em 

determinadas áreas do conhecimento. Refere ainda que, enquanto desenho de avaliação, o 

vídeo poderá ser utilizado com dois objectivos definidos:  

1. No primeiro desenho de situações específicas, tanto reais como simuladas, para 

avaliar os conhecimentos, habilidades e destrezas dos alunos. Assim, são 

apresentadas aos alunos uma série de sequências para que, aplicando os 

conhecimentos adquiridos, emitam juízos de valor. 

2. No segundo, o vídeo como auto confrontação por parte do aluno, de actividades, 

execução ou habilidades realizadas. Tendo em conta as possibilidades que o vídeo 

tem relativamente ao feedback imediato, consiste em utilizá-lo para que o aluno, 

observando as suas execuções e com ajuda do professor, possa analisar o seu 

comportamento, corrigir os erros cometidos e aperfeiçoar habilidades e actividades 

em questão. 

 

 

   1.3.5.O vídeo como instrumento de investigação 

 

  Pablos e Cabero (1990, apud Pablos 2001: 246) apontam que o vídeo enquanto 

instrumentos de investigação, permite um registo da realidade educativa de forma 

fidedigna, propicio ao desenvolvimento de trabalhos de tipo empírico. 

  Segundo Martinez (1991), Salinas (1992) e Merchán e Porras (1994: 97) “ a 

tecnologia vídeo permite toda a classe de investigações, tanto o comportamento de animais 

como o de pessoas”. 
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   1.3.6. O vídeo enquanto meio lúdico 
 

  Ferrés (1994) e Ariza e Serna (2000:173) apontam a função lúdica (vídeo como 

jogo) pois a atenção centra-se no jogo, no entretimento e as mensagens audiovisuais são 

atractivas e podem proporcionar aprendizagens num ambiente divertido e sugestivo. 

 

 

  1.3.7. O vídeo como ilustração 
 

  Moran (1995: 27:35) refere que o vídeo muitas vezes ajuda, a mostrar aspectos da 

realidade que não se encontram na sala de aula mas de que se fala, a compor cenários 

desconhecidos dos alunos. Por exemplo, um vídeo que exemplifica como eram os romanos 

na época de Júlio César ou Nero, mesmo que não seja totalmente fiel, ajuda a situar os 

alunos no tempo e contexto histórico. Um vídeo transporta, para a sala de aula, realidades 

distantes dos alunos, como por exemplo a Amazónia ou a África. A vida aproxima-se da 

escola através do vídeo. Em súmula o vídeo permite a observação indirecta quando a 

directa não é possível. 

 

 

1.3.8. O vídeo como integração/suporte de outras tecnologias 
 

  Segundo Moran (1995: 27-35) o vídeo didáctico implica necessariamente o recurso 

a outras tecnologias de suporte como, por exemplo, suporte da televisão e do computador, 

o CD-ROM,   com os videojogos, com a Internet. O professor pode gravar em vídeo 

programas importantes da televisão para posterior utilização em aula e alugar ou comprar 

filmes de longa-metragem, documentários para ampliar o conhecimento de cinema e deste 

modo iniciar os alunos na linguagem audiovisual 

   

1.3.9. O vídeo como simulação 
 

  Para além de ter apontado outras funções, Moran (1995: 27-35) refere ainda que o 

vídeo pode simular experiências de química que seriam perigosas em laboratório ou que 

exigiriam muito tempo e recursos. Um vídeo pode mostrar o crescimento acelerado de uma 

planta, de uma árvore, da semente até a maturidade, em poucos segundos, permitindo um 

mais rápido entendimento do processo. 
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1.3.10: O vídeo como produção 
 

  O vídeo pode auxiliar como documentação, registo de eventos, de aulas, de estudos 

do meio, de experiências, de entrevistas, depoimentos. Isto facilita o trabalho do professor 

e dos alunos. O professor deve poder documentar o que é mais importante para o seu 

trabalho, ter o seu próprio material de vídeo assim como tem os seus livros para preparar as 

suas aulas. O professor deverá organizar o seu próprio “centro de recursos” para mais fácil 

resposta às diferentes situações que surjam em contexto educativo Moran (1995: 27:35). 

 

 

   1.3.11. O vídeo como intervenção 

 

  Ainda segundo o mesmo autor, o vídeo permite interferir, modificar um 

determinado programa, um material audiovisual, acrescentando uma nova faixa sonora ou 

editando o material de forma compacta ou introduzindo novas cenas com novos 

significados. Urge que o professor manipule o vídeo, assim como interfere num texto 

escrito, modificando-o, acrescentando novos dados, novas interpretações, contextos mais 

próximos do aluno. 

 

 

   1.3.12. O vídeo como instrumento de conhecimento por parte dos alunos 

  Segundo Cabero (2002) as características do vídeo, a facilidade com que se pode 

captar a informação da realidade e do imediato com que podem ser observadas as 

mensagens registadas, fazem com que possa ser instrumento idóneo para que os alunos o 

utilizem para analisar o mundo que os rodeia.  

 

 

   1.3.13. O vídeo como apoio na formação inicial e contínua de 

professores  

  Martinez (1991), Salinas (1992), Ariza e Serna (2000: 173) referem que o vídeo é 

útil para a auto-formação pois os seus conteúdos podem centrar-se em aspectos e 

estratégias didácticas e metodológicas e em conteúdos das áreas de conhecimento. 
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  Para Cabero (2002), o vídeo pela sua instantaneidade para reproduzir imagens 

gravadas, a videoscopia tem sido um dos instrumentos, tradicionalmente, utilizado na 

formação e aperfeiçoamento dos professores, independentemente do modelo e orientação 

conceptual que se siga. 

  Neste sentido, de acordo com Salinas (1992) e Marcelo (1994) são variadas, as 

formas de aproveitar o vídeo para a formação inicial e continua de professores. Sintetizam 

sob as seguintes designações: microensino, tomada de decisões, estudo de casos e auto e 

hetero- observação. 

 

Quadro 15: Usos do vídeo na formação inicial e contínua de professores 

 

 
Pelas características e funções apresentadas podemos dizer que o vídeo constitui 

um excelente recurso que o professor usar em contexto educativo pois, enquanto meio de 

• O microensino tem como finalidade que o professor adquira uma série de destrezas 

didácticas, mediante a execução das mesmas em sala de aula. O professor visiona a 

aula gravada em vídeo e posteriormente reflecte sobre ela com o professor supervisor. 

O facto de se “autorever” no processo de ensino torna-se interessante e útil para o seu 

próprio auto aperfeiçoamento e consecução de um ensino reflexivo. 

• Tomada de decisões, onde o vídeo detém um papel relevante na medida em que 

proporciona uma série de acontecimentos, reais ou imaginários, sobre os quais o 

professor tem que tomar decisões. A partir da observação do incidente crítico e uma 

vez analisado e compreendido o problema, o professor deve equacionar alternativas 

para resolução do problema, justificando-as e avaliando o mais possível a respectiva 

implicação na aprendizagem. 

• O estudo de casos pode ser um veículo significativo para a formação inicial de 

professores. Qualquer documento, independentemente das suas características, pode 

ser tratado mediante a tecnologia vídeo. 

• O vídeo tem ainda um papel de relevo na auto-observação e hetero-observação da 

prática docente, por parte do professor, permitindo o melhoramento do seu 

desenvolvimento profissional. Entende-se por auto-observação o facto do professor 

observar a sua prática pedagógica, através do vídeo, permitindo um melhoramento da 

sua actividade profissional. A hetero-observação consiste na mesma acção realizada 

por um colega, docente, que comenta a sua actuação. 
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comunicação audiovisual, ajuda o professor a estabelecer uma relação comunicativa 

democrática entre educador/ educando/comunidade (Merchán e Porras, 1994).  

O vídeo pela possibilidade de apresentar diferentes temáticas, motivar os alunos 

pelo seu desenho atractivo, transmitir informação, permitir a visualização de fenómenos, 

suscitar o debate, promover actividades, fazer recapitulações e ser usado como instrumento 

de avaliação é sem dúvida uma tecnologia comunicacional de grande valor e deve constar 

dos meios que integram a tecnologia educativa. 

 

 

1.4.Vantagens e desvantagens na sua utilização 
 

Para Cinelli (2003) o vídeo pode auxiliar o desenvolvimento dos conteúdos 

escolares, oferecendo ao aluno e ao professor uma perspectiva de exploração 

extremamente rica:  

 
“ através da tela podemos ir ao fundo do mar e ao espaço sideral, 

conseguimos percorrer longas distâncias quase simultaneamente ou passear no 
interior de uma célula” (Cinelli 2003: 38-39). 

 
Para a autora são muitas as vantagens do uso do vídeo na sala de aula: 

 

a) A primeira das grandes vantagens do uso do vídeo na sala de aula reside no facto do 

utilizador poder manuseá-lo, manipulá-lo como se “folheasse um livro”: avanços, 

recuos, repetições, pausas, todas essas interferências no ritmo e norma habitual de 

apresentação da mensagem audiovisual que distinguem a televisão do vídeo. 

 

b) Podem auxiliar o desenvolvimento dos conteúdos escolares, oferecendo ao aluno e 

ao professor uma perspectiva de exploração extremamente rica: exemplos; através 

da tela podemos ir ao fundo do mar e ao espaço sideral, conseguimos percorrer 

longas distâncias quase simultaneamente ou passear no interior de uma célula. 

 

c) A análise dessas estratégias de conteúdo e a forma de apresentação, inscritos no 

vídeo, pode ser feita pelo aluno. Pela exploração de uma mensagem complexa, pela 

estimulação da curiosidade, da investigação, da dedução busca-se que o aluno 

aprenda a aprender. Este efectuará diversos níveis de actuação em termos de 

componentes psicológicas, que lhe permitirão o desenvolvimento do processo de 

aquisição de conhecimentos. Pela exploração de uma mensagem complexa, pela 
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estimulação da curiosidade, da investigação, da dedução pretende-se que o aluno 

aprenda a aprender. Os limites inexoráveis da mensagem audiovisual (lacunas, 

incongruências, informações muito específicas) podem funcionar como trunfos, se 

sabiamente aproveitados, exigirão que o recurso ao vídeo seja articulado com 

outros suportes e métodos de interacção do aprendiz com o conhecimento. Isso 

supõe a previsão de outras actividades antecedentes e consequentes associadas ao 

trabalho com a linguagem audiovisual. 

 

d) É essencial que salientemos que a dimensão conteúdo não tem a exclusividade 

sobre a forma de apresentação desse conteúdo. Tanto um como outro elemento 

devem fazer com que o objecto de trabalho seja valido tanto para o professor como 

para o aluno.  

 

e) O vídeo concebe as condições e assegura a participação e a valorização da 

contribuição, do maior número de aluno possível, na situação. A troca de 

experiências, de conhecimentos anteriores, de visões diferentes da mensagem entre 

outros aspectos, parece contribuir para criar condições ao estabelecimento de uma 

nova e rica relação no processo de ensino e aprendizagem. A exploração verbal, a 

busca de precisão em tal exposição, o aumento do léxico, a identificação e tomada 

de consciência pelos próprios alunos, a elaboração de diferentes raciocínios e 

diferentes maneiras de ver um mesmo fenómeno, assim como, o exercício de 

descrição, identificação, defesa de pontos de vista, argumentação, entre outros, 

parecem constituir alguns dos elementos potencialmente positivos consequentes 

dessa forma de actuação. 

 

f) É um recurso tecnológico capaz de inserir na relação ensino/ aprendizagem, o 

espaço para a contextualização do conhecimento, que tem a possibilidade de ir 

muito além do conteúdo expresso pelo vídeo. As consequências, os 

prolongamentos, os antecedentes, enfim todas as demais dimensões que o referido 

conhecimento apresenta poderão ser exploradas a partir do trabalho com o vídeo. 

 

g)  O vídeo pode originar um projecto de trabalho nas múltiplas áreas do 

conhecimento do 1.º Ciclo do Ensino Básico (matemática, Estudo do Meio, língua 

Portuguesa, …) permitindo a exploração do conteúdo por meio de análise e temas 

enriquecidos com pesquisas em outras fontes.  
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 De facto uma das vantagens do vídeo é apresentar o “movimento”, quer se trate de 

objectos, de animais ou de pessoas. A essa vantagem a técnica associou uma série de 

outras, como por exemplo, os efeitos chamados de câmara lenta, câmara rápida etc. Dessa 

maneira, as possibilidades do vídeo foram aumentadas, o que passa a fazer dele elemento 

imprescindível na apresentação e visualização de determinados assuntos (Cabero, 2002). 

 

O recurso ao vídeo no contexto da sala de aula pode ter imensas vantagens, contudo 

Ruiz (1992: 117-121), aponta que apesar de toda a tecnologia possuir vantagens também 

detém desvantagens. No caso do vídeo o balanço feito é nitidamente positivo e aumentar a 

sua eficácia consiste em saber como neutralizar as dificuldades, no entanto, na sala de aula 

revela alguns problemas que se devem sempre ter em conta no momento da planificação da 

aula e de ser posta em prática a sua visualização e avaliação.  

 

a) O excesso de informação: do ponto de vista didáctico uma das desvantagens a ter 

em conta é o excesso de informação. A grande quantidade de informação 

proporcionada pelas imagens em movimento, a complexidade narrativa e a 

excessiva duração podem gerar algumas restrições à sua utilização em sala de aula. 

Alguns vídeos cuja duração se aproxima dos 50 minutos dificultam a atenção 

continuada, produzindo cansaço e relaxamento, ao mesmo tempo, que a partir de 

certa altura os alunos têm dificuldade em sequencializar os factos. Perante a 

impossibilidade de assimilação de tanta informação, os alunos filtram-no segundo 

critérios que eles próprios estabelecem e que nem sempre coincidem com os 

objectivos didácticos. 

 

b) Selecção da informação: Antes de transmitir um vídeo o professor deve ter o 

cuidado de seleccionar a informação segundo critérios previamente definidos para 

não correr o risco de “gastar” a atenção dos seus alunos em conteúdos sem 

interesse. Assim, a selecção da informação é um outro aspecto relevante a 

considerar. 

 

c) Capacidades de compreensão espacial e temporal: Frequentemente os vídeos 

exigem capacidades de compreensão espacial e temporal para as quais os alunos, 

dependendo da faixa etária em que se encontram, não estão preparados. As 

capacidades de compreensão espacial e temporal são muito importantes uma vez 



O Vídeo: um Recurso Tecnológico 
 

 

172 

que certos documentos exigem um desenvolvimento destas capacidades para a sua 

compreensão. Nem sempre o tempo e o espaço “fílmicos” têm relação com o 

tempo e o espaço reais. Ao analisar os vídeos a transmitir há que ter em atenção 

este aspecto e ter em conta a faixa etária dos alunos a que se destina a projecção. 

 

d)  Mecanismos de selecção e interpretação: Estes dependem dos conhecimentos, 

capacidades, interesses e experiências dos alunos, que diferem consoante a faixa 

etária. É típico dos alunos, fixarem a sua atenção em certos aspectos e passarem 

por alto informações significativas para a aprendizagem. Assim, convém 

estabelecer estratégias que canalizem a atenção e expliquem de antemão questões 

mais confusas e difíceis de entender.  

 

e) Complexidade da estrutura narrativa: muitos vídeos detêm uma estrutura narrativa 

muito complexa devido à grande afluência de mecanismos de suspense, tais como, 

imagens que passam a grande velocidade em planos de curta duração; variedade de 

situações sem ordem. Ora muitas vezes os alunos têm dificuldade em reter o 

essencial da mensagem. 

 

f) A variedade de códigos: a linguagem utilizada nos documentos audiovisuais é 

também muito complexa e serve-se de uma variedade de códigos (sonoros, visuais, 

audiovisuais, escritos, etc.). O professor consegue adquirir um certo domínio dele, 

mas deve questionar-se a que nível de compreensão se encontram os seus alunos, 

qual o seu nível de literacia audiovisual.  
 

g) Os conteúdos de atitude: a vasta lista de conteúdos de atitude, porquanto, muitos 

programas de vídeo didácticos ou lúdicos têm atitudes implícitas e valores difíceis 

de detectar à primeira vista, porém, capazes de gerar aprendizagens. 

 

h) Credibilidade da informação: pode ser uma desvantagem do vídeo, uma vez que 

algumas autoridades académicas podem negar a qualidade das informações, apesar 

de estas poderem ter grande credibilidade para a infância. 

 

i) Tensão emocional: muitos documentos prendem a atenção do destinatário na acção 

à qual nem sempre estão subjacentes os conteúdos que se pretende que ele adquira. 

Isto pode originar problemas como distrair o destinatário do núcleo de interesse 



O Vídeo: um Recurso Tecnológico 
 

 

173 

previsto e criar mau estar em caso de interrupção do vídeo. A tensão emocional 

gerada pelo conteúdo do vídeo pode ser considerada uma desvantagem. 

 

j) A educação pelo gosto: a escolha do documento a apresentar deve ter em conta a 

qualidade estética e eliminar o que não interessa 

 
 Assim, as desvantagens ou problemas na utilização do vídeo didáctico, no contexto 

educativo, podem ser superados desde que o professor o analise previamente e estruture os 

conteúdos a transmitir e seleccione com algum rigor e precisão as partes referentes aos 

mesmos.  

 
 
   1.4.1. Desvantagens mais frequentes e soluções alternativas 

 

 
 Problemas Soluções 

 
 
 

 
Por 

parte 
do 

professor 

 

-Dedicar demasiado tempo à 
apresentação. 
-Dizer o conteúdo do documento 
audiovisual. 
-Tecer valorações acerca do 
conteúdo audiovisual. 
-Ausentar-se da sala d aula. 
-Executar outra actividade. 
-Demonstrar ansiedade. 
-Resolver problemas técnicos. 
 

 

-Gerar um ambiente 
adequado. 
-Evitar falsas expectativas. 
 

Esclarecer termos difíceis 
ou confusos. 
 

Observar a reacção dos 
alunos. 
 

Evidenciar interesse. 
 

 
 
 
 

 
Por 

parte 
do 

vídeo 
didactico 

-O excesso de informação. 
-A selecção da informação. 
-Compreensão espacial e temporal  
-Selecção e interpretação da 
informação.    
-A variedade de códigos. 
-Os conteúdos de atitude    
-A credibilidade da informação.  
-A tensão emocional   
-A educação do gosto                                                                                                

-Selecção de fragmentos 
-Dosificação 
-Centrar a atenção 
-Analisar a informação 
-Valorização das dificuldades 
-Ajuda pontual do professor 
-Seleccionar blocos     
-Modificar a sequência     
-Analisar por capas  
-Valorizar as dificuldades 
-Atenção especial 
-Desmistificar o medo 
-Usar documentos conhecidos 
-Facilitar o visionamento fora 
da aula      
-Cuidar da qualidade estética 

Quadro 16: Desvantagens mais frequentes e soluções alternativas segundo 
Ruiz (1992: 122), adaptado pela autora do trabalho (2007). 
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1.5. Restrições à sua utilização 
 

As realidades de cada contexto escolar e opções pedagógicas de cada docente são 

diferentes condicionando, em última instância, o uso desta tecnologia na sala de aula. Os 

docentes têm consciência de que introduzir uma tecnologia como recurso didáctico 

acarreta certas dificuldades e responsabilidades metodológicas acrescidas. 

 

 Sevillano e Bartolomé (1994) agrupam essas dificuldades em três categorias: 

1) Dificuldades do meio: o custo da elaboração de um vídeo com um mínimo 

de qualidade é significativamente elevado e obriga a um trabalho 

interdisciplinar entre técnicos do meio e técnicos educativos, ambos com 

linguagens muito distintas. O mercado do livro de texto e do material 

impresso, destinado a uso escolar, é um mercado fácil devido ao poder de 

compra que detém.  

2) Dificuldades do docente: os docentes nem sempre têm a formação técnica e 

didáctica adequada para poderem usar, de forma rentável, o vídeo. Para 

além de uma insuficiente formação, detectam-se, por vezes, atitudes e 

comportamentos que, per se, influem negativamente o rendimento 

educativo do vídeo.  

3) Dificuldades do centro de recursos: um dos principais entraves a uma boa 

rentabilidade deste recurso tecnológico é o seu número. Na maioria das 

vezes, as escolas do 1º Ciclo só possuem um vídeo, que nem sempre está 

acessível, pelo que o seu uso implica uma organização e gestão por parte 

dos professores da escola. 

 

  Acrescido a estes entraves, Ariza e Serna (2000: 177) referem-se à estrutura dos 

vídeos educativos, que é muito expositiva e de carácter narrativo. Poucos são os vídeos 

didácticos de cariz mais lúdico e animado. 

 

 

  1.5.1. Uso inadequado  
 

 A utilização de recursos audiovisuais, no contexto educativo, deve ser planificada 

com antecedência e nunca improvisada, levando a que, o professor os caracterize e 

delimite bem ou, pelo menos, dentro do razoável, a fim de que os alunos aprendam. Para 
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que o professor possa aproveitar ao máximo o conteúdo do vídeo, como recurso auxiliar do 

ensino, é necessário que conheça aquilo que este recurso didáctico pode oferecer. 

 Ele é o principal actor de qualquer processo de mudança na escola. Para que haja 

mudanças na qualidade do ensino, é necessário que perceba com clareza as concepções 

sobre a educação, o que considera significativo para melhorar esse processo e só, então, 

reflectir o modo como as diversas tecnologias o poderão auxiliar. 

Neste sentido, Moran (2000) aponta uma variável para um ensino de qualidade “é 

preciso uma organização inovadora, aberta, dinâmica, com um projecto pedagógico 

coerente, aberto, participativo; com infra-estrutura adequada, actualizada, confortável; 

tecnologias acessíveis e renovadas”. Um dos motivos que fazem com que experiências 

inovadoras não se institucionalizem na escola é a resistência dos professores, porque estas 

propostas são frequentemente resultado de teorias elaboradas segundo directrizes ou 

especialistas sem vivência do dia-a-dia da escola.  

O vídeo e as outras tecnologias tanto podem ser utilizados para organizar como para 

desorganizar o conhecimento. Depende de como e quando os utilizamos.  

• Vídeo tapa-buraco: Usar o vídeo em situações particulares, por exemplo a ausência 

de um professor. Usar o vídeo nestas circunstâncias com frequência pode levar o 

aluno a associa-lo a uma diversão (não ter aula). 

• Vídeo enrolação: É exibir o vídeo sem muita ligação com a matéria. O aluno 

percebe que o vídeo serve de camuflagem à aula e embora concorde na hora, acaba 

por discordar da sua má utilização. 

• Vídeo deslumbramento: O professor que acaba de descobrir o vídeo tem tendência 

a empolgar-se e a recorrer ao seu uso com frequência, esquecendo – se de outras 

dinâmicas mais pertinentes. O uso exagerado do vídeo acaba pró empobrecer as 

suas aulas e diminuir a sua eficácia. 

• Vídeo perfeição: Existem professores que questionam todos os vídeos porque 

possuem defeitos de informação ou estéticos. Ora estes defeitos podem ser 

descobertos em conjunto numa aula. 

• Só vídeo: Não é pedagogicamente correcto exibir um vídeo sem, posteriormente, 

discutir os seus conteúdos com os alunos e integrá-lo no assunto da aula.  
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A pedagogia moderna apoia-se, nos métodos da descoberta e da redescoberta. As 

tecnologias de comunicação são um óptimo recurso para esta pedagogia. Trata-se de apelar 

para a curiosidade da criança e para a sua capacidade de descoberta.  

O vídeo ocupa um espaço considerável na prática pedagógica dos professores por 

isso cada vez mais é fundamental formar e actualizar os professores para trabalhar com as 

tecnologias disponíveis, fornecendo-lhes informação sobre as múltiplas condicionantes 

subjacentes a uma eficaz utilização.  

Em síntese, utilizar adequadamente este recurso na sala de aula torna-se 

fundamental, para que o aluno possa, mais facilmente, compreender os assuntos que estão 

a ser discutidos e envolver-se na construção do seu próprio conhecimento. Ressalvamos 

que é importante que o professor analise com antecedência o filme, localizando os pontos 

de sua interferência para sistematizar os conteúdos, para que a aprendizagem significativa 

ocorra efectivamente. Após a visualização do filme, o professor deverá propiciar instantes 

de discussão sobre o que assistiu, para que os alunos relacionem o que observaram, 

expondo fatos e coordenando-os.  

Assim, propiciam-se condições para que realizem ligações lógicas, estabelecendo 

conexões entre acções e reacções dos objectos. Além de relatos e discussões orais, o 

professor deverá sistematizar estes conhecimentos através do registo escrito, que 

seleccionará em função de cada realidade em que ocorre o visionamento do vídeo.  

Analisar as possibilidades ou desvantagens do vídeo na sala de aulas supõe, a nosso 

ver, a tomada de consciência de uma problemática que envolve dois actores principais, 

professor e alunos, em interacção numa relação de ensino e aprendizagem mediatizada, 

situada num contexto regido por seus próprios objectivos, leis, regras de funcionamento, 

que caracterizam a instituição escolar.  

Tal perspectiva dinâmica parece fundamental, pois, o modo de utilização do suporte 

será resultante das interacções específicas que ocorrerão no “triângulo” professor/aluno/ 

vídeo na sala de aulas. Cabe aos professores, um papel importante quando usam novas 

tecnologias da informação e comunicação, cujo uso deverá ser como ferramenta e recurso 

pedagógico de uma forma crítica e responsável e não somente como meros consumidores 

(Belloni, 1999: 17).  

Pensamos que uma formação permanente e actualizada poderá proporcionar ao 

professor oportunidade de incorporar, de forma criativa, o uso dessa ferramenta ao seu 

fazer pedagógico. 
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1.6. O vídeo em ambientes interactivos virtuais 

  

Encontramo-nos, actualmente, numa situação em que se constata algum 

desfasamento entre os sistemas educativos e as sociedades em que estão inseridos, entre 

antigas e novas práticas pedagógicas, ambas de certa forma presentes. Todos nós estamos 

conscientes da importância que as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação estão 

a tomar na nossa sociedade, condicionando as nossas vidas, sendo cada vez mais 

necessário dispor de conhecimentos e competências que possibilitem a sua integração 

profissional, facto que levou os responsáveis pelos sistemas educativos a concederem 

prioridade nas orientações curriculares, competências transversais que potencializem o uso 

adequado das novas tecnologias, enquanto conteúdo educativo com grande relevância 

social. 

  Como é óbvio a consecução destes objectivos impõe que as instituições escolares 

sejam dotadas de recursos materiais que permitam a diversificação das metodologias. É 

importante que a educação sem, desprezar as suas raízes, actue sobre o presente com os 

olhos voltados para futuro; que sem abdicar das ferramentas tradicionais, adopte também 

as mais modernas; que sem abandonar fórmulas aprovadas, tenha a coragem de poder 

ultrapassar essa barreira levando-nos a aproveitar e a participar dessa revolução 

tecnológica. A educação tem, obrigatoriamente, de se adaptar às necessidades da sociedade 

onde está inserida e vice-versa. Mas este processo nem sempre é fácil, pois essa 

"adaptação" tem pela frente um grande desafio, que é o de se adaptar às mudanças sociais, 

culturais e económicas que nascem aquando da massificação do uso das novas tecnologias. 

(Sousa, 2005).  

 Os ambientes de aprendizagem em suporte digital aumentam e, progressivamente 

começam a ser integrados no contexto educativo. Estes criam novas possibilidades de 

interacção, e por utilizarem códigos de linguagem diversificados – imagem, texto e som – a 

“representação do conhecimento é de natureza multidimensional” (Caldas, 2002: 82), o 

que facilita uma “aprendizagem enriquecida de mensagens áudio-scripto-visuais variadas, 

controladas pelo aluno e permitem diálogo e trocas entre o sistema e o aluno” (Marton, 

1994). 
 

 “Os documentos vídeo em suporte electromagnético distinguem-se dos 
documentos multimédia em suporte digital, por representarem a informação de 
forma linear, impossibilitando, por consequência, um processo de navegação não 
sequencial” (Caldas 2002: 83). 
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 Segundo vários autores, como Cabero (1989); de Pablos (1995); Ferrés (1995); 

Silva, B.(1998), a linguagem vídeo, pela sua capacidade de representação revela-se um 

meio de informação por excelência e proporcionam uma aprendizagem bem sucedida, 

quando integrada em documentos multimédia interactivos. Os autores referidos referem 

que: 

• A informação torna-se mais motivadora, pela capacidade que o vídeo possui em 

provocar emoções. 

• Existe a possibilidade de adequação da informação ao grupo destinatário. 

•  É possível fragmentar o documento vídeo e ter acesso a cada um dos fragmentos 

de forma independente e no momento mais propício da aprendizagem. 

• Permite a comunicação de problemas mais complexos. 

 

 Assim, os vídeos, integrados em documentos multimedia, possuem vantagens para 

os alunos uma vez que lhes permite uma melhor compreensão dos conteúdos ou assuntos 

em estudo. O facto de se poder aceder à informação de modo parcial no momento desejado 

facilita a percepção dos alunos bem como permite ao professor uma maior possibilidade de 

adequação ao ritmo de aprendizagem dos seus alunos. 

 Cada vez mais, as novas tecnologias estão ao serviço da escola. E, neste caso já se 

visualizam novas formas de implementação do vídeo, nomeadamente a sua utilização 

suportada na rede Web, que permite uma grande partilha e troca de informação mais 

complexa de forma mais fácil e rápido. 

 

 “ É particularmente curiosa a utilização de Web-cartas em situações de 
intercâmbio escolar. Alunos de diferentes regiões, países. Culturas podem trocar 
informações em suporte vídeo através da rede Web e, com isso, envolver-se num 
processo de aprendizagem intercultural com significativas vantagens a nível 
educativo” (Caldas, 2002: 85). 

 

 Como remate final, salientamos que este capítulo sobre o vídeo merecia mais 

atenção e, sabemos que muito ficou por referenciar acerca desta tecnologia. Contudo 

cremos que conseguimos esclarecer, embora de forma breve, algumas características da 

imagem vídeo – uma linguagem audiovisual extremamente rica.  
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1. Metodologia 

 

“Fazer uma tese significa, pois, aprender a pôr ordem nas próprias ideias e 
a ordenar dados: é uma experiência de trabalho metódico; quer dizer, construir um 
“objecto2 que, em princípio sirva também para outros. (…). Embora seja melhor 
fazer uma tese sobre um tema que nos agrade, o tema é secundário relativamente 
ao método de trabalho e à experiência que dele se tira” (ECO, Umberto 1977: 28). 

 Segundo Quivy e Campenhoudt (1992: 20) um trabalho de investigação consiste 

“em procurar sempre tomar o caminho mais curto e mais simples para o melhor resultado”. 

Esta é uma fase de indiscutível importância, pois é ela que assegura a fiabilidade e a 

qualidade dos resultados de investigação. Neste item, de acordo com o que Vergara (2000) 

advoga, serão determinados os métodos a utilizar para obter as respostas às questões de 

investigação ou às hipóteses formuladas. O mesmo autor acrescenta que nesta fase é 

necessário escolher um desenho apropriado segundo se trata de explorar, de descrever um 

fenómeno, de examinar associações e diferenças ou de verificar hipóteses.  

Todo o trabalho de pesquisa deve ter uma base metodológica científica que permita 

a organização crítica das práticas de investigação, no entanto, esta não deve ser reduzida 

aos seus métodos e técnicas. A investigação consiste em alargar o campo dos 

conhecimentos, na disciplina a que diz respeito, e facilitar o desenvolvimento desta 

ciência.  

O conhecimento adquire-se de muitas formas, mas na perspectiva de Vergara 

(2000), de todos os métodos de aquisição de conhecimentos, a investigação científica é o 

mais rigoroso e aceitável uma vez que assenta num processo racional dotado de um poder 

descritivo e explicativo dos factos e dos fenómenos. É através da metodologia que se 

estuda, descreve e explica os métodos que se vão aplicar ao longo do trabalho, de forma a 

sistematizar os procedimentos adoptados durante as várias etapas, procurando garantir a 

validade e a fidelidade dos resultados. A metodologia tem como objectivo analisar as 

características dos vários métodos disponíveis, observando as suas vantagens e 

desvantagens. 

Na fase metodológica deve operacionalizar-se o estudo, isto é, precisar o tipo de 

estudo, as definições operacionais das variáveis, o meio onde se desenrola o estudo e a 

população deste mesmo estudo (Lakatos e Marconi, 1996). 



Metodologia 

 

 

182 

Na opinião dos mesmos autores, o estilo da pesquisa adoptado e os métodos de 

recolha de informação seleccionados, dependem da natureza do estudo e do tipo de 

informação que se pretende obter. Assim, após uma consulta estruturada e aprofundada 

sobre as principais características dos diversos tipos de pesquisa, a natureza do estudo e o 

tipo de informação que pretendemos obter, definimos o nosso estudo. 

Tendo em conta o problema em estudo ser de ordem prática, todo este trabalho se 

enquadra no domínio da investigação descritivo-exploratório, qualitativo e transversal. 

 Este trabalho tem carácter descritivo-exploratório, situando-se portanto no nível I 

de conhecimentos, de acordo com a hierarquia dos níveis de investigação sugerida 

(Lakatos e Marconi, 1996), pois, o seu objectivo é denominar, classificar, descrever ou 

conceptualizar uma situação, e existem à partida poucos conhecimentos no domínio em 

estudo. O carácter exploratório explica-se porque o objectivo do estudo será explorar o 

domínio em profundidade e explorar o conceito para extrair dele todas as manifestações 

com vista a descrever o fenómeno. 

 Assim, pode afirmar-se que se trata de um estudo do tipo exploratório, dado que as 

pesquisas deste tipo têm como principal finalidade, descrever, esclarecer sem modificar 

conceitos e ideias, com vista à formulação do problema mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores. 

Foi ainda adoptado o método quantitativo, visto que se trata de um processo 

sistemático de colheita de dados quantificáveis e observáveis (Vergara, 2000). 

A recolha dos dados processou-se num determinado momento, pelo que o estudo 

tem também um carácter transversal. Um estudo transversal, de acordo com Polit e 

Hungler (1995: 363), é “aquele que estuda fenómenos que se processam todos numa 

determinada data que tenham ocorrido no passado ou no presente”. 

Mediante o exposto, apresentam-se, na sua essência, os pontos sobre os quais 

incidirá toda a investigação, que tem o seu suporte no enquadramento teórico, 

desenvolvido na parte anterior. Serão abordados os aspectos essenciais no processo 

metodológico, tendo como ponto de partida e seguindo a problemática, o desenho de 

investigação, variáveis em estudo e sua operacionalização, caracterização da população e 

respectiva amostra, exposição do instrumento de colheita de dados. 
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1.1. Pergunta de Partida 
 
 A preferência por este estudo e a forma como foi abordado pretende clarificar e 

demonstrar a importância dos usos dos meios e recursos tecnológicos, enquanto recursos 

didácticos, nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Felgueiras.  

 Assim a pergunta de partida que nos levou a enveredar pelo presente estudo foi: 

 “Qual o uso dos meios e recursos tecnológicos nas Escolas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico do Concelho de Felgueiras?”. 

 
 Avaliar a situação das actuais escolas do 1.º ciclo relativamente aos recursos 

educativos de natureza audiovisual e informática, deveria abranger a totalidade do 

território nacional. Todavia, esta seria uma tarefa que exigiria não só outros recursos 

materiais e humanos, como um período de tempo extremamente mais dilatado. Na 

inviabilidade material e de tempo, procuramos abranger todas as escolas do 1º ciclo do 

Ensino Básico do Concelho de Felgueiras, delimitando o meu estudo a uma parte do 

distrito do Porto. 

  

 
2. Objectivos 

 
   
Consideramos como objectivos gerais para esta investigação: 

 
• Obter informação sobre os meios audiovisuais e as Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação disponíveis nas escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico, 

do concelho de Felgueiras. 

• Identificar os usos, em geral, que os professores fazem dos meios e as Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação e em que áreas as utilizam, finalidades, 

frequência de utilização. 

• Obter informação sobre a valorização que os professores fazem dessas Novas 

Tecnologias no ensino. 

• Conhecer a formação que possuem os professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

em e para o uso dos meios audiovisuais e informáticos, bem como as necessidades 

formativas de que se apercebem. 

• Identificar os usos do vídeo didáctico na sala de aula do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
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 Pretendemos concomitantemente demonstrar a todos quantos lerem a dissertação 

que o professor tem necessidade de se apropriar das tecnologias e introduzi-las na sala de 

aula, integrá-las no curriculum, da mesma forma que um dia, um outro professor, 

introduziu o primeiro livro na escola e teve de começar a lidar de modo diferente com o 

conhecimento.  

 

3. População e Amostra 

Qualquer estudo necessita de um determinado universo ou população de elementos 

onde o investigador irá testar as suas questões de investigação e confirmar ou não a relação 

que estabelece entre as variáveis. 

 Hill e Hill (2002) mencionam que os dados são “informação na forma de 

observações, ou medidas, dos valores de uma ou mais variáveis normalmente fornecidas 

por um conjunto de entidades”. Em Ciências Sociais é vulgar designar-se estas entidades 

por “casos” da investigação, que podem ser pessoas singulares, famílias, empresas, ou 

qualquer outro tipo de entidade para o qual o investigador pretende tirar conclusões a partir 

da informação fornecida. Ao conjunto total dos casos sobre os quais se pretendem retirar 

conclusões dá-se o nome de População ou Universo (Hill e Hill, 2002). 

 Estes autores consideram que é o objectivo da investigação que define a natureza e 

a dimensão do Universo, reconhecendo que, muitas vezes, o investigador não tem tempo 

nem recursos suficientes para recolher e analisar dados para cada um dos casos do 

Universo pelo que, nesta situação, só é possível considerar uma parte dos casos que 

constituem o Universo. Esta parte designa-se por amostra do Universo. Assim, o que o 

investigador pretende fazer ou pode fazer, na maioria das situações, é analisar os dados da 

amostra, tirar conclusões, e extrapolar as conclusões para o Universo (Hill e Hill, 2002). 

Ainda segundo estes autores, se a amostra dos dados for retirada do Universo de modo que 

seja representativa desse mesmo Universo, é possível aceitar, com razoável confiança, que 

as conclusões obtidas utilizando a amostra possam ser extrapoladas para o Universo” 

Tendo em consideração o que foi referido é pois fundamental que a amostra escolhida seja 

representativa do Universo e que o processo de extrapolação das conclusões seja efectuado 

cuidadosamente. 

Assim, de acordo com o que foi supracitado e embora a problemática em estudo 

seja de interesse nacional, a disponibilidade de meios e o limite de tempo aceitável para a 
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conclusão deste trabalho de investigação, foram razões que levaram a optar pelo 

desenvolvimento a nível regional. A região seleccionada foi o Concelho de Felgueiras, 

pelo facto de existir a probabilidade de uma colaboração mais eficaz por parte das escolas 

envolvidas, decorrente de uma maior facilidade de contacto e/ou conhecimento. 

Felgueiras é um Concelho do Distrito do Porto constituído por duas Cidades e uma Vila, 

com uma área de 116 Km2, dele fazem parte 32 Freguesias com um total de 52.670 

habitantes. Fica a cerca de 50 km do Porto. 

Dentro do Concelho de Felgueiras, optou-se por desenvolver o estudo em Escolas 

do 1º Ciclo do Ensino Básico, uma vez que o presente estudo tem como objectivo 

recolher a opinião de docentes do 1º Ciclo sobre um conjunto de questões relacionadas 

com o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação neste nível de ensino.  

Assim, a amostra será constituída por 132 professores, distribuídos pelas 43 escolas 

existentes no concelho. 

Esta é uma amostra não-aleatória, de conveniência, uma vez que estas são úteis 

quando, como é o caso, o investigador está interessado em estudar apenas determinados 

elementos pertencentes à população, de características bem recortadas (Carmo e Ferreira, 

1998).  

 

4. Instrumento de recolha dos dados 

  

 Os instrumentos de recolha de dados constituem meios técnicos que se utilizam 

para registar as observações ou facilitar o desenvolvimento do trabalho investigativo. Essas 

técnicas podem ser testes, questionários, observação participante e não participante, 

entrevistas estruturadas e não estruturadas, declarações pessoais, histórias, comunicação 

não verbal, fotografias, documentos pessoais, recursos audiovisuais, métodos interactivos e 

não interactivos etc. (Carmo e Ferreira, 1998). 

 No presente trabalho optou-se pelo recurso à construção de um questionário (anexo 

1), traduzido e adaptado do questionário realizado por uma equipa de investigação, 

constituída por vários investigadores, os quais estudaram o uso dos meios e recursos 

tecnológicos nas escolas do Concelho de Ourense (Cid et al., 2002).  
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 4.1. Inquérito por questionário 

 

 Segundo Carmo e Ferreira (1998), enquanto instrumento de recolha de informação, 

preenchido pelo informante, o questionário constitui a técnica de recolha de dados mais 

utilizada no âmbito da investigação sociológica. O seu uso só é viável em universos 

razoavelmente homogéneos. 

 Para os autores, a construção das perguntas do questionário deve obedecer a vários 

princípios, de modo a ser compreendido da mesma forma por toda a população alvo. 

Assim, as perguntas devem ser estruturadas de forma precisa, concisa e unívoca, 

suscitando convergência de interpretações, em respeito pelo princípio da clareza. É 

também fundamental atender ao princípio da coerência e da neutralidade. Enquanto, o 

primeiro visa a importância da estrutura da questão corresponder à intenção da própria 

pergunta, o segundo acrescenta que as questões não devem induzir em caso algum uma 

determinada resposta. 

 De acordo com Carmo e Ferreira (1998), um questionário com uma boa 

apresentação tem mais possibilidades de ser bem acolhido junto dos inquiridos. Desta 

forma, procurou-se elaborar um questionário esteticamente atraente. Segundo os mesmos 

autores, é fundamental que o questionário seja apresentado através de uma nota 

introdutória que explica aos inquiridos o objectivo do estudo e apela à sua colaboração e 

termine com agradecimento aos participantes pela sua disponibilidade, bem como devem 

preferencialmente ser anónimos o que também foi efectuado.  

 O questionário utilizado comporta questões simples e concretas, de fácil 

interpretação e de fácil resposta. As questões iniciais visam a caracterização sócio-

demográfica da amostra, sendo na quase totalidade questões fechadas, apenas para o tempo 

de serviço se optou por uma questão aberta. Seguem-se as questões que visam recolher 

informações sobre os meios e recursos tecnológicos existentes nas escolas, as quais se 

apresentam em escalas, perguntas abertas e outras que são medidas através da opção 

sim/não.     

 É de referir que antes de ser aplicado aos docentes que constituem a nossa 

amostragem foi, inicialmente, sujeito a uma leitura e correcção, por docentes da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e, testado a um grupo de 30 professores do 

1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Famalicão no Distrito de Braga. Estes 

docentes, não revelaram dificuldades na sua resolução mas, algumas das suas 
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interrogações, foram para nós pertinentes, na medida em que nos possibilitaram melhorar 

alguns aspectos. 

 

O nosso instrumento de recolha de informações, o inquérito por questionário é 

constituído por quatro partes, nomeadamente:  

� Uma parte referente à identificação pessoal e profissional dos docentes inquiridos, de 

modo a conhecer o perfil daqueles que constituem a população alvo: sexo, idade, 

habilitações académicas, tempo de serviço, situação profissional actual e a localização 

da escola e horário de funcionamento. Esta parte do inquérito é constituída por sete 

questões. 

 

� Uma parte relativa aos meios tecnológicos audiovisuais e informáticos existentes nas 

escolas relativamente na qual tentaremos explorar diversos aspectos: 

 

1. Equipamento e disponibilidade dos meios e recursos das escolas inquiridas: 

Pretendemos assim, fazer o levantamento dos meios de que a escola dispõe 

e averiguar a opinião dos professores relativamente a sua existência e 

quantidade. É de nosso interesse estudar se os docentes do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico usam os meios que a escola oferece, e a quais recorrem com 

maior frequência, bem como averiguar a disponibilidade dos mesmos e, até 

que ponto a escola permite que os docentes recorram às novas tecnologias. 

Para este levantamento elaboramos quatro questões. 

 

2. A efectiva utilização dos meios e recursos: 

É importante saber quais os meios e recursos existentes mas mais 

importante  ainda, numa fase de constante mudança e inovação, é 

entender qual o uso que os professores fazem destes novos meios e recursos 

que a escola lhes proporciona. Para averiguar o quando, como porquê e para 

quê do uso dos meios e recursos audiovisuais e informáticos, preparamos 

catorze questões. 

 

3. Os problemas e dificuldades com os meios/recursos tecnológicos: 

Pretendemos perceber as dificuldades técnicas e didácticas que os docentes 

sentem na utilização dos meios e recursos tecnológicos. 
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� Uma terceira parte, constituída por dez questões, diz respeito à formação em e para os 

meios e recursos tecnológicos. 

 

� A quarta parte refere-se ao vídeo didáctico. 

Na formulação das dez questões que constituem esta parte, procurámos não ser tão 

exaustivos. Por um lado pelo facto do nosso inquérito ser extenso, o que se torna 

cansativo para os inquiridores, por outro por pensarmos que as questões colocadas, por 

si, chegam para analisarmos se os docentes da nossa amostra recorrem ou não a este 

meio e recurso tecnológico e, se recorrem, com que finalidades. 
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1. Apresentação e análise dos dados 

Neste capítulo tratam-se, apresentam-se e analisam-se os resultados obtidos através 

da aplicação dos questionários, que permitiram obter dados, que a seguir substanciamos. 

Assim, pretende-se dar a conhecer os resultados obtidos, em função de toda a informação 

colhida e cujo instrumento utilizado foi o questionário. A sua aplicação incidiu sobre 132 

docentes do 1º Ciclo das Escolas do Ensino Básico do Concelho de Felgueiras. No entanto 

é importante referir que dos 132 questionários entregues, apenas 110 foram devolvidos. 

Contudo 23 desses questionários foram anulados pelo facto de não terem sido devidamente 

preenchidos. Assim, contamos 87 questionários validos para efectuar esta análise, o que se 

deve ao facto de os docentes do 1º ciclo do Ensino Básico constituem nível de ensino ao 

qual chega geralmente, uma grande quantidade de questionários ao longo de um ano 

lectivo. É de realçar as justificações dadas pelos Conselhos Executivos dos respectivos 

Agrupamentos “os professores não estão receptivos a tantos questionários que 

semanalmente lhes chegam às mãos”. 

Para a apresentação adequada dos dados obtidos, recorremos ao uso de tabelas, 

quadros e gráficos com os respectivos dados estatísticos obtidos, os quais serão precedidos 

da respectiva análise. Como todas as tabelas e quadros resultaram do processo de pesquisa 

levado a efeito, não serão mencionadas as fontes dos mesmos. Salienta-se que quando não 

se verificou qualquer resposta a um dos itens presentes no questionário, estes não constam 

das referidas tabelas e quadros, facilitando a leitura e interpretação dos mesmos.  

 

 

 Os dados foram introduzidos, tratados e analisados numa base de dados específica 

do programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão13.0. 

 Optou-se por fazer uma análise descritiva, apresentando as frequências e valores 

percentuais, dada a natureza das perguntas que constam do questionário. Os resultados são 

apresentados em tabelas individuais e gráficos, a fim de facilitar uma leitura mais concisa e 

objectiva dos mesmos. Sempre que possível apresentam-se os dados através da média e do 

desvio padrão. Salvaguarda-se que se optou por apresentar unicamente, em termos 

percentuais e de frequência, os casos em que houve algum tipo de resposta, não 

apresentando os itens aos quais não se obteve qualquer resposta por parte dos sujeitos da 

amostra. Quanto à questão n.º 21, esta foi anulada, uma vez que a maioria dos sujeitos da 

amostra não respondeu convenientemente, ou seja, era-lhes pedido explicassem as razões 
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pelas quais empregam um recurso/meio tecnológico na sua actividade docente, assinalando 

a opção mais acertada através da seguinte escala: 1= Nada; 2= Pouco; 3=Bastante; 4= 

Muito, o que não aconteceu maioritariamente, pois expressaram a sua opinião através de 

uma cruz (X).          

 
 

 
 Caracterização da amostra 

 

Seleccionámos para indicadores da caracterização do perfil do professor: sexo, 

idade, habilitações académicas, tempo de serviço, situação profissional actual e a 

localização da escola e horário de funcionamento. 

Tabela 1 – Distribuição dos inquiridos segundo as variáveis sócio-demográficas 

 
 Frequência 

N % 

Sexo Masculino 

Feminino 

40 

47 

46.00 

54.00 

Idade <=41-50 

51-60 

> 60 

35 

38 

14 

40.20 

43.70 

16.10 

Habilitações 

académicas 

Bacharelato 

Licenciatura 

Mestrado 

13 

67 

07 

14.90 

77.00 

08.00 

Situação 

profissional 

PQE 

PQZP 

Contratado 

65 

14 

08 

74.70 

16.10 

09.20 

Meio onde se situa 

a escola 

Urbano 

Semi-urbano 

Rural 

01 

11 

75 

01.10 

12.60 

86.30 

Regime de 

funcionamento da 

escola/turma 

Normal 

Duplo da manhã 

Duplo da tarde 

74 

07 

06 

85.10 

08.00 

06.90 
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De um modo geral, analisando o quadro 1 e os gráficos correspondentes a cada 

variável, verificamos que predominam os sujeitos da amostra do sexo feminino com 

54,0%, bem como, sobressaem os professores com idades compreendidas entre os 51-60 

anos, com 43,70%. A maioria dos inquiridos possui licenciatura (77,0%) e encontram-se 

vinculados em quadro de escola (74,7%). Cerca de 86,3% exercem as suas funções no 

meio rural e em regime de funcionamento normal (85,1%). 

 No que concerne às habilitações académicas, ninguém possui o grau de 

Doutoramento, daí não aparecer mencionado no gráfico correspondente às habilitações 

académicas. Quanto ao tempo de serviço docente, como se tratava de uma questão aberta e 

por haver uma discrepância nos anos de experiência profissional, optámos por apresentar 

os resultados em termos de média, desvio padrão e variância, não sendo, por isso, plausível 

a apresentação dos dados em gráfico.    

 

Tabela 2 – Estatísticas relativas ao tempo de serviço dos inquiridos 

 
 MÉDIA  DESVIO PADRÃO VARIÂNCIA  MÍNIMO MÁXIMO 

Tempo 19.77 6.90 47.57 07 31 

  

Relativamente ao tempo de serviço, no quadro 2 estão representadas as estatísticas, 

de onde salientamos que entre um mínimo de 7 anos e um máximo de 31 anos, a média 

centra-se nos 19,77 anos, com um desvio padrão a oscilar em torno da média de 6,9 anos. 

  

  

                    Gráfico 1 – Distribuição dos inquiridos segundo o sexo 

 

Analisando o gráfico que 

se segue, aferimos que 

predomina uma 

feminização da amostra 

com 54,0%, confirmando 

a tendência a nível 

nacional. 

4 6 ,0 %

5 4 ,0 %

M a s c u lin o F e m in in o
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Gráfico 2 – Distribuição dos inquiridos segundo a idade 

Uma outra característica em análise, na nossa amostra, é a idade. Relativamente a 

este ponto, é de referir que dado que no universo da amostra, eram pouco significativos os 

sujeitos que apresentavam idade inferior a 41 anos, optou-se por agrupá-los no intervalo de 

<=41-50, pelo que constituímos apenas três intervalos de idade, nomadamente, <=41-50, 

51-60 e  > 60.  

No gráfico acima representado verificamos que a faixa etária mais representada 

corresponde a professores com idades compreendidas entre os 51-60 anos, com 43,7%. 

 
 
 

Gráfico 3 – Distribuição dos inquiridos segundo as habilitações académicas 

No que se refere às habilitações académicas verificamos que apenas 8,0% possui 

bacharelato e a maioria dos inquiridos possui licenciatura (77,00%). Tendo em conta que a 

maioria dos inquiridos se centra entre os 51-60 anos, leva-nos a constatar que grande parte 

dos professores já actualizou a sua formação, tendo agora licenciatura. Da análise do 

40,2%

43,7%

16,1%

41-50 51-60 > 60

14,9%

77,0%

8,0%

Bacharelato Licenciatura Mestrado
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74,7%

16,1%

9,2%

PQE PQZP Contratado

gráfico depreendemos que 14.9% já possui mestrado. A valorização em termos de tempo 

de serviço e de consequente melhoria salarial, de todos os docentes que obtenham o grau 

de Mestre tem motivado a procura de formação avançada, pós graduada. 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos inquiridos segundo a situação profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A situação profissional vem ao encontro dos dados obtidos nos gráficos anteriores, 

uma vez nos encontramos perante uma faixa etária “mais envelhecida”, constatamos que 

74,7% da nossa população são professores pertencentes a Quadros de Escola (QE).  

 
 

 
 
 

Gráfico 5 – Distribuição dos inquiridos segundo o meio onde a escola se situa 

 
 

O gráfico 

seguinte mostra que 

cerca de 86,3% dos 

inquiridos exercem as 

suas funções no meio 

rural, o que era de 

esperar uma vez que, 

as freguesias que 

constituem concelho 

1,1% 12,6%

86,2%

Urbano Semi-urbano Rural
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85,1%

8,0%
6,9%

Normal D. manhã D. tarde

de Felgueiras, embora não distem muito da sede do concelho, são bastante ruralizadas.  

 

 

Gráfico 6 – Distribuição dos inquiridos segundo o regime de funcionamento da 

escola/turma 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A grande parte das escolas funciona em regime de funcionamento normal (85,1%), 

o que vai de encontro às nossas expectativas pois, tal como referimos no capitulo II, o 

Decreto-Lei 6/2001 prevê no seu artigo 9.º, a introdução das Actividades de 

Enriquecimento Curricular, o que justifica o facto da maioria das escolas funcionar nesse 

regime pois, devido à introdução dessas Áreas de Enriquecimento Curricular (Inglês, 

Expressão Musical e Motora) a maioria das escolas compartilha o seu tempo de aulas, com 

essa iniciativa. Ou seja, a escola funciona diariamente, das 9h às 18horas, sendo o tempo 

lectivo do professor (5horas) intercalado ou não com as Actividades de Enriquecimento 

Curricular e, com o respectivo horário que o docente deve cumprir para realizar as reuniões 

de escola bem como, o que deve ser dedicado à supervisão das Actividades de 

Enriquecimento Curricular.  

No gráfico 6 podemos, igualmente, comprovar que só 8,0% leccionam no período 

da manhã e 6,9% no período da tarde. É de salientar que, a maioria das escolas em que 

estes docentes exercem as suas funções, são geralmente mais pequenas, com reduzido 

número de salas de aula. Estas têm sentido dificuldades na gestão das Actividades de 

Enriquecimento Curricular pois, por contarem um número significativo de alunos e um 
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número reduzido de salas de aula, leva a que os alunos usufruam dessas actividades num 

outro espaço e no período em que não se encontrem em tempo lectivo. Assim, estes 

docentes trabalham ou das 8h às 13 horas, período da manhã, e as Actividades de 

Enriquecimento Curricular têm lugar de tarde, ou das 13horas às 18horas, período da tarde, 

e as respectivas actividades são no período da manhã. 

 

1.2. Meios Tecnológicos Audiovisuais e Informáticos existentes nas escolas. 

 

  1.2.1. Equipamentos e disponibilidade dos meios: 

 

Tabela 3 – Distribuição dos inquiridos segundo o grau de apetrechamento das escolas 

quanto aos meios/recursos tecnológicos 

 Muito Bastante Pouco Nenhum Não sei 

N % N % N % N % N % 

Retroprojector 

Projector de diapositivos 

Máquina Fotográfica 

Máquina Digital 

Máquina filmar 

TV 

Cassete/Áudio 

CD-ROM 

Manual 

Vídeo 

DVD 

Computador 

Internet 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

15 

08 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

17.20 

09.20 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

08 

64 

--- 

--- 

07 

22 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

09.20 

73.60 

00.00 

00.00 

08.00 

25.30 

--- 

07 

07 

--- 

--- 

65 

65 

53 

08 

65 

22 

65 

57 

00.00 

08.00 

08.00 

00.00 

00.00 

74.70 

74.70 

60.90 

09.20 

74.70 

25.30 

74.70 

65.50 

79 

72 

80 

87 

87 

22 

22 

26 

--- 

22 

65 

--- 

--- 

90.80 

82.80 

92.00 

100.00 

100.00 

25.30 

25.30 

29.90 

00.00 

25.30 

74.70 

00.00 

00.00 

08 

08 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

15 

--- 

--- 

--- 

--- 

09.20 

09.20 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

17.20 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

  

Analisando o gráfico 7 e o respectivo quadro 3, verificamos que em termos globais, 

os meios e recursos tecnológicos existentes nas escolas, dominam, na maioria das 

situações, “nenhum” ou “pouco” apetrechamento dos mesmos. Nenhum inquirido indicou 

outro recurso/meio tecnológico para além dos apresentados. Apesar de se terem registado 

muitas respostas negativas, no grau “muito”, o computador (n=15; 17.20%) e a Internet 
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(n=8; 9.20%) constam dos recursos mais existentes em algumas escolas. É de salientar que 

os resultados obtidos se revelam aquém as nossas expectativas.  

 Como podemos constatar, o manual escolar é o recurso/meio que mais prevalece 

“bastante” em quase todas as escolas (n=64; 73.60%). 

  Estes resultados estão em consonância com os obtidos por Cid et al (2002), uma 

vez que na sua investigação também verificaram que as escolas não estão equipadas com 

esta multiplicidade de recursos/meios tecnológicos para que os docentes os possam utilizar 

na sua prática pedagógica. Esta lacuna surge como um entrave ao uso dos mesmos, por 

parte dos docentes.  

 

 

 

Gráfico 7 – Grau de apetrechamento das Escolas quanto aos Meios/Recursos 

Tecnológicos 
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Tabela 4 – Distribuição dos inquiridos segundo a disponibilidade nas escolas dos 

meios/recursos tecnológicos para o seu uso na docência 
 

 Muito bom Bom Suficiente Insuficiente Não sei 

N % N % N % N % N % 

Retroprojector 

Projector de diapositivos 

Máquina Fotográfica 

Máquina Fotográfica Digital 

Máquina filmar 

TV 

Cassete/Áudio 

CD-ROM 

Manual 

Vídeo 

DVD 

Computador 

Internet 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

08 

08 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

09.20 

09.20 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

57 

--- 

--- 

07 

--- 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

65.50 

00.00 

00.00 

08.00 

00.00 

--- 

07 

--- 

--- 

--- 

22 

22 

23 

15 

34 

15 

22 

29 

00.00 

08.00 

00.00 

00.00 

00.00 

25.30 

25.30 

26.40 

17.20 

39.10 

17.20 

25.30 

33.30 

36 

29 

36 

36 

36 

45 

57 

58 

--- 

45 

21 

50 

50 

41.40 

33.30 

41.40 

41.40 

41.40 

51.70 

65.50 

66.70 

00.00 

51.70 

24.10 

57.50 

57.50 

51 

51 

51 

51 

51 

20 

08 

06 

15 

08 

51 

--- 

--- 

58.60 

58.60 

58.60 

58.60 

58.60 

23.00 

09.20 

06.90 

17.20 

09.20 

58.60 

00.00 

00.00 

Ao analisarmos os resultados presentes no gráfico 8 e no quadro 4, constatamos 

uma situação semelhante à anterior, no que se refere à disponibilidade dos meios e 

recursos. Com excepção para a utilização do manual, que é considerada “boa” (65,5%), 

acrescenta-se que nenhum dos sujeitos da amostra indicou outra opção para além, das 

expostas. Estes dados corroboram os anteriores, dado que se as escolas, onde os sujeitos da 

amostra exercem as suas funções docentes, carecem de apetrechamento de meios/recursos 

tecnológicos, a sua disponibilidade, face aos mesmos, teria que ser equitativa.   

Gráfico 8 – Disponibilidade nas escolas dos meios/recursos tecnológicos para o uso na 

docência 
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Esta questão era precedida de uma de natureza aberta: Questão n.º10: “Quais os 

meios/recursos tecnológicos que mais usa na sala de aula?” 

A essa questão a maioria dos docentes referiu que os meios mais usados na sala de 

aula são o computador, o CD-ROM, o CD-áudio e a Internet.  

 

 

1.2.2. Utilização dos meios 

 
Neste ponto do questionário procuramos saber se os professores recorrem aos 

meios/recursos tecnológicos em contexto educativo. 

 Para tal elaborámos um conjunto de questões que nos permitissem identificar que 

meios usam e em que áreas curriculares, bem como a frequência da sua utilização. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos inquiridos segundo a utilização dos meios e recursos 

tecnológicos existentes nas escolas 

 
 Frequência 

N % 

Importância 
do uso dos meios/recursos 
tecnológicos nas escolas 

Sim 

Não 

81 

06 

93.10 

06.90 

Promoção do uso dos 
meios/recursos 

tecnológicos por parte do 
Agrupamento de Escola 

Sim 

Não 

59 

28 

67.80 

32.20 

Uso dos meios/recursos 
tecnológicos na prática 

docente 

Sim 

Não 

68 

19 

78.20 

21.80 

Momento da aula em que 
emprega os 

meios/recursos 
tecnológicos 

Início 

Desenrolar da aula 

Varia de uns dias para os outros 

Ao longo de toda a aula 

07 

20 

35 

06 

10.30 

29.40 

51.50 

08.80 

 

No quadro 5 estão coligidos os resultados obtidos às questões (11, 12, 13 e 14) que 

fazem da utilização dos meios/recursos tecnológicos. Verificamos que domina a 

importância dos meios/recursos tecnológicos nas escolas, com 93,1%.  

Quanto à promoção, por parte do Agrupamento de Escolas, dos meios/recursos 

tecnológicos, obtivemos 67,8% das respostas afirmativas. No concernente ao uso dos 

mesmos na prática docente, 78,2% dos sujeitos da amostra respondeu afirmativamente. A 
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maioria dos inquiridos diz que a utilização dos meios/recursos tecnológicos varia de uns 

dias para os outros (51,5%). 

 Acrescenta-se que nenhum sujeito da amostra diz recorrer aos meios/recursos 

tecnológicos no final da aula, pelo que tal escolha de resposta não aparece referida no 

respectivo gráfico. 

 
 
 
 

Gráfico 9 – Distribuição dos inquiridos, segundo a importância do uso dos 

meios/recursos tecnológicos na escola 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No gráfico 9 percebemos que, à questão n.º12: “Considera importante o uso dos 

meios/recursos tecnológicos na escola?”, a grande maioria dos docentes (91,0%) 

considera-os importantes. Alguns dos docentes que responderam afirmativamente a esta 

questão, justificaram a sua opinião na questão seguinte. 
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Na questão 12.1.: “ Se respondeu sim, diga em que, e porquê:”, a maioria (n=45) 

dos docentes respondeu que recorrem aos meios/recursos tecnológicos para motivar os 

alunos; como uma ajuda e complemento ao manual escolar (n=12); como uma ferramenta 

de pesquisa e registo de informação no dia-a-dia (n=9), uma vez que se vive na era da 

tecnologia e da informática, à qual a escola não se pode alhear e deve responder 

activamente. 

Alguns (n=7) mencionaram que a utilização dos meios/recursos tecnológicos é 

importante uma vez que, permite aos alunos uma aquisição mais ampla e mais aprofundada 

dos conhecimentos, serve igualmente para outros (n=6), como consolidação desses 

mesmos conhecimentos. 

Outros afirmaram (n=4), que se “socorrem” dos meios/recursos tecnológicos 

porque “uma imagem vale mais que mil palavras” e que esta é uma forma de abandonar a 

rotina, dado que os alunos alcançam conhecimentos mais significativos e se aproximam 

mais daquilo que estão habituados a visualizar na realidade.  

Quatro docentes referiram a capacidade de autonomia que os alunos conseguem 

alcançar através dos meios/recursos tecnológicos, tornando-os igualmente agentes 

construtores do seu conhecimento, e que estes oferecem uma variedade de estratégias de 

ensino.     

Tal como vimos no capítulo II, Grégoire et al. (1996) e Cabero (2001) realçam 

todas estas qualidades dos meios e recursos tecnológicos. Constituem de facto, excelentes 

meios para motivar, estimular e desenvolver as habilidades intelectuais dos alunos. Assim, 

reforçamos novamente, a ideia de que os meios/recursos tecnológicos são uma poderosa 

ajuda e levam os alunos a querer saber mais informação sobre um assunto e, permitem um 

maior número de relações entre as informações para além de que, constituem um 

complemento ao manual escolar, que é geralmente muito utilizado na escola. Constituem 

uma ferramenta de pesquisa no dia-a-dia, permite aos alunos uma aquisição mais ampla e 

mais aprofundada dos conhecimentos, servindo igualmente como apoio desses mesmos 

conhecimentos. Estas promovem ainda a cooperação entre os alunos e permitem que estes 

se afastem um pouco da rotina diária da escola, sendo um meio novo e, motivador de 

aprendizagem. 
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Ora, tais constatações foram referidas por Cinelli (2003: 19): 

 

“Os recursos didácticos são meios que tornam a aprendizagem mais fácil, 
mas para isso é necessário que a escola, longe de ser apenas uma fonte de informes 
verbais, assegure aos alunos, oportunidades e facilidades de viver em contacto 
directo com a vida, proporcionando-lhes os meios e a forma de se aproximarem, o 
mais que possível, da experiência real”. 

  
 
 

Gráfico 10 – Promoção dos meios/recursos tecnológicos por parte do Agrupamento 

 
No gráfico acima afigurado percebemos que a maioria dos Agrupamentos, das 

respectivas escolas envolvidas neste estudo, promove ao uso dos meios e recursos no 

contexto da sala de aula. Como referimos no capítulo II, no ponto referente à Tecnologia 

Educativa na Lei de Bases do Sistema Educativo, o Decreto-Lei nº 6 /2001, posteriormente 

regulamentado pelo Despacho Normativo nº 30/2001, reforça que  

 

“ as aprendizagens ligadas a componentes do currículo de carácter 
transversal ou de natureza instrumental nomeadamente no âmbito da educação para 
a cidadania, da compreensão e expressão em Língua Portuguesa ou da utilização 
das tecnologias de informação e comunicação, constituem objecto de avaliação em 
todas as áreas curriculares e disciplinares”.  

 
É visível o empenho dos responsáveis dos Conselhos Executivos dos 

Agrupamentos, na modernização e actualização da escola, que deve mais uma vez assumir 

a responsabilidade de uma eficaz resposta educativa às exigências de uma nova realidade 

social. No entanto pela análise do referido gráfico constatamos que há ainda uma 

percentagem elevada (32,2%) de Agrupamentos que não promovem o uso das tecnologias. 

67,8%

32,2%

Sim Não
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78,2%

21,8%

S im N ão

Gráfico 11 – Recorrência aos meios/recursos tecnológicos na prática docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico demonstra que a maioria dos docentes, das escolas do concelho de 

Felgueiras, recorrem ao uso dos meios e recursos na sala de aula. 

 
 
 

Gráfico 12 – Momento da aula em que os inquiridos empregam os meios/recursos 

tecnológicos 
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Quanto à pergunta nº 15: “Durante a aula, em que momento emprega os 

meios/recursos tecnológicos?”, a maioria dos inquiridos diz que a utilização dos 

meios/recursos tecnológicos varia de uns dias para os outros (51,5%), 29,4% recorrem aos 

meios durante o desenrolar da aula, 10,3% empregam os meios no início da aula. 

 Tal como referimos ao longo capítulo II, os professores devem conhecer 

minimamente os seus alunos bem como, os meios e recursos que pretendem utilizar no 
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decorrer das suas aulas, para perceberem o momento ideal em que devem inserir esses 

meios/recursos.   

Ainda pela leitura do gráfico percebemos que 8,8% dos inquiridos recorrem aos 

meios e recursos ao longo de toda a aula. Logo, tal como refere Cabero (1999) é 

importante que os docentes saibam ser mediadores e não se tornem “tecnólogos” 

educativos, ou seja, meros consumidores dos desenhos tecnológicos realizados por eles, 

esquecendo o real papel que eles desempenham na concretização e significação dos 

mesmos. 

 
 

Tabela 6 – Distribuição dos inquiridos segundo as áreas em que utiliza os 

meios/recursos 

 

 Língua 

Portuguesa 

Matemática Est. Meio Expressões 

N % N % N % N % 

TV 

Cassete/Áudio 

CD-ROM 

Manual 

Vídeo 

DVD 

Computador 

Internet 

15 

--- 

08 

51 

44 

08 

62 

49 

17.20 

00.00 

09.20 

58.60 

50.60 

09.20 

71.30 

56.30 

08 

--- 

16 

58 

--- 

08 

23 

08 

09.20 

00.00 

18.40 

66.70 

00.00 

09.20 

26.40 

09.20 

20 

08 

40 

58 

65 

15 

67 

67 

23.00 

09.20 

46.00 

66.70 

74.70 

17.20 

77.00 

77.00 

--- 

45 

08 

52 

15 

15 

15 

20 

00.00 

51.70 

09.20 

59.80 

17.20 

17.20 

17.20 

23.00 

 
  

Em relação à distribuição dos meios pelas várias áreas curriculares disciplinares, 

constatamos que o manual é o mais utilizado em todas elas (Língua Portuguesa n=51, 

58.60%; Matemática e Estudo do Meio n=58, 66.70%, respectivamente; Expressões n=52, 

59.80), seguindo-se o uso do computador (Língua Portuguesa n=62, 71.30%; Matemática 

n=62, 71.30%; e Estudo do Meio n=67, 77.00%, respectivamente; Expressões n=15,17.20), 

a Internet também é usada em todas as áreas (Língua Portuguesa n=49, 58.30%; 

Matemática n=8, 9.20%; e Estudo do Meio n=67, 77.00%, respectivamente; Expressões 

n=20, 23.00%).  
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 O vídeo surge como um recurso utilizado nas áreas de Língua portuguesa (n=44, 

50.60%), Estudo do Meio (n=65, 74.70%) e nas Expressões (n=15, 17.20%).  

 

 

Gráfico 13 – Distribuição dos inquiridos segundo as áreas em que utiliza os 
Meios/Recursos 
 
 

   
 

Em relação à utilização dos meios/recursos nas várias áreas curriculares 

disciplinares, pelo gráfico que segue, verificamos que, o manual é o recurso mais utilizado 

por parte dos docentes deste Concelho. Tal constatação vai ao encontro da análise feita 

anteriormente, uma vez que este se revela o meio mais disponível nas escolas. 

 

Tabela 7 – Distribuição dos inquiridos segundo a frequência de utilização dos 

meios/recursos 

 

 Sempre Semanal Quinzenal Mensal Nunca 

N % N % N % N % N % 

TV 

Cassete/Áudio 

CD-ROM 

Manual 

Vídeo 

DVD 

Computador 

Internet 

--- 

--- 

--- 

58 

--- 

--- 

28 

28 

00.00 

00.00 

00.00 

66.70 

00.00 

00.00 

32.20 

32.20 

--- 

12 

14 

--- 

--- 

16 

33 

33 

00.00 

13.80 

16.10 

00.00 

00.00 

18.40 

37.90 

37.90 

15 

20 

12 

--- 

25 

--- 

20 

13 

17.20 

23.00 

13.80 

00.00 

28.70 

00.00 

23.00 

14.90 

31 

07 

--- 

--- 

33 

14 

--- 

--- 

35.60 

08.00 

00.00 

00.00 

37.90 

16.10 

00.00 

00.00 

--- 

07 

07 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

00.00 

08.00 

08.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 
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Gráfico 14 – Frequência de Utilização dos meios e recursos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita à frequência da utilização dos meios/recursos nas várias áreas, o 

manual é sempre utilizado (n=58, 66.70). Quanto ao computador, este é usado em quase 

todas as dimensões temporais: sempre (n=28, 32.20%), semanal (n=33, 37.90%), quinzenal 

(n=20, 23.00%).  

Verificou-se a mesma situação para o recurso à Internet (n=28, 32.20%), semanal 

(n=33, 37.90%), quinzenal (n=13, 14.90%). No recurso ao vídeo e à TV salientamos a 

utilização quinzenal (TV n=15, 17.20%; Vídeo n=25, 28.70%) e mensal (TV n=31, 35.60 

%; Vídeo n=33, 37.90%). 

Ressalva-se que nenhum sujeito da amostra fez referência ao uso do retroprojector, 

projector de diapositivos, máquina fotográfica, máquina fotográfica digital e máquina de 

filmar. Por essa razão, não constam do quadro, acima mencionado.   

Perante tais constatações verifica-se alguma fragilidade em termos de alfabetização 

audiovisual por parte dos professores.  
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Tabela 8 – Distribuição dos inquiridos segundo as razões para a não utilização dos 

meios/recursos na sala de aula 

 

 CT C SO D DT 

N % N   % N % N % N % 

Supõe mais trabalho 
Características da aula 
Transporte do meio 
Estado de conservação do meio 
Natureza dos conteúdos a leccionar 
Falta de formação didáctica para o seu uso 
Desconhecimento do manejo técnico  
Falta de tempo para preparar os recursos 
Falta de materiais para preparar os recursos 
Falta de tempo para elaborar os recursos 
Importam mais problemas do que benefícios 
Geram gastos económicos 
Estão desactualizados 
Encontram-se em mau estado 
Outro 

06 
27 
15 
08 
13 
19 
06 
14 
27 
14 
--- 
06 
--- 
--- 

06.90 
31.00 
17.20 
09.20 
14.90 
21.80 
06.90 
16.10 
31.00 
16.10 
00.00 
06.90 
00.00 
00.00 

21 
34 
14 
14 
42 
53 
58 
34 
60 
47 
--- 
46 
08 
--- 

24.10 
39.10 
16.10 
16.10 
48.30 
60.90 
66.70 
39.10 
69.00 
54.00 
00.00 
52.90 
09.20 
00.00 

27 
19 
51 
58 
06 
--- 
08 
19 
--- 
06 
53 
21 
65 
73 

31.00 
21.80 
58.60 
66.70 
06.90 
00.00 
09.20 
21.80 
00.00 
06.90 
60.90 
24.10 
74.70 
83.90 

33 
07 
07 
07 
26 
07 
07 
20 
--- 
20 
34 
14 
14 
14 

37.90 
08.00 
08.00 
08.00 
29.90 
08.00 
08.00 
23.00 
00.00 
23.00 
39.10 
16.10 
16.10 
16.10 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
08 
08 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

00.00 
00.00 
00.00 
00.00 
00.00 
09.20 
09.20 
00.00 
00.00 
00.00 
00.00 
00.00 
00.00 
00.00 

 

A análise do quadro 8 chama-nos de imediato a atenção para as percentagens, 

significativamente elevadas, dos inquiridos que não têm opinião formada sobre as razões 

justificativas da não utilização dos recursos tecnológicos na sala de aula. Inferimos desta 

constatação a visão tecnofóbica que os professores evidenciam face à integração desses 

recursos nas suas práticas pedagógicas. 

Verificam-se também algumas contradições nos dados aqui inseridos, quando 

comparados com as do quadro 13, pois 37,90% discordam de invocar o trabalho acrescido 

como justificação para a não utilização dos meios e recursos; 29,90% entendem que a 

natureza dos conteúdos a leccionar não é também impeditiva. Alguns (17,20%) consideram 

ainda que a não utilização, não é resultante nem da falta de formação, nesta área, nem do 

desconhecimento do manejo técnico. É de salientar que 69.90% dos professores concordou 

com esta afirmação, e “Desconhecimento do manejo técnico”, que reuniu o consenso de 

66.70% das respostas. Contudo no quadro 13, 78,20% entendem haver necessidade de 

formação, estão divididos (48% - 39%) no reconhecimento da posse de formação nesta 

área mas apenas 40,20% se declaram interessados em realizar formação. Entendemos estas 

diferenças como indício da insegurança na sua manipulação e algum receio de assumir 

estas limitações. 

Ainda neste quadro revelamos a indicação de “Falta de tempo para preparar os 

recursos”, opção que obteve 55,20% das opiniões favoráveis e que poderá prender-se com 

o acréscimo do horário lectivo e de permanência na escola, que acrescido ao tempo 
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necessário à planificação e execução de materiais não permite ao professor correr riscos de 

inovar, avaliar e reformular recursos.  

Há a referir igualmente que 31% dos docentes concorda totalmente com a 

afirmação de que não utilizam os meios/recursos tecnológicos na sala de aula devido às 

características da mesma e ainda pela “falta de tempo para os usar” (16.10% + 54.00%). 

Este parecer foi corroborado por mais 39% dos inquiridos, os quais concordam com a 

referida questão. Esta situação é coadjuvada pela “ falta de materiais para preparar os 

recursos” que é a opção da totalidade dos inquiridos (69% + 31%) e apenas variam na sua 

concordância relativa ou total, pode ser explicada pela dotação orçamental para as escolas 

do 1ºCEB, que vivem de abonos pontuais e de verbas restritas e especialmente 

vocacionadas, para assegurar os gastos essenciais como a higiene e limpeza, bem como no 

pressuposto de que a sua utilização na sala de aula gera gastos económicos, uma questão 

que reuniu uma percentagem significativa de resposta no nível “concordo” (52.90%). 

Importa também mencionar que, apesar de se ter obtido um valor percentual 

bastante significativo (60.90%) na questão de não se utilizarem os meios/recursos 

tecnológicos na sala de aula pelo facto de estes importarem mais problemas do que 

benefícios, 39.10% dos docentes discordou com esta situação.  

Face a tudo o que constatamos pela análise deste quadro parece-nos de leitura óbvia 

que muito há a fazer quer no que respeita a equipamentos quer a formação contínua de 

docentes, se realmente se pretender um efectivo aproveitamento das potencialidades que os 

recursos tecnológicos propiciam. 

 

Tabela 9 – Distribuição dos inquiridos segundo a utilização dos meios/recursos 

tecnológicos nalgum dia específico da semana 

 
 Frequência 

N % 

Dia específico 
para a utilização 

dos 
meios/recursos 

tecnológicos 

Sim 

 

Não 

07 

 

80 

08.00 

 

92.00 

O PCT 
contempla uso 

dos 
meios/recursos 

tecnológicos 

Nada 

Pouco 

Bastante 

06 

67 

14 

06.90 

77.00 

16.10 
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 Assim quer pela análise dos gráficos 15 e 16 quer pelo quadro acima apresentado 

verificamos que, na maioria das Escolas/Agrupamentos, não existe um dia específico para 

a utilização dos meios/recursos tecnológicos (92,00%). Apenas (8%) dos docentes 

inquiridos responderam que existe um dia específico para a utilização dos meios/recursos 

tecnológicos.  

Apurámos concomitantemente que o uso dos meios/recursos tecnológicos está 

pouco contemplado no Projecto Curricular de Turma, segundo a opinião de 77,00% dos 

docentes inquiridos. 

 

 

Gráfico 15 – Dia específico em que os inquiridos usam os meios/recursos tecnológicos  

 

O gráfico acima apresentado diz respeito à questão nº 19: “Existe algum dia da 

semana específico, em que use os meios/recursos tecnológicos?”. É de salientar que a 

grande maioria (92%) dos docentes não tem um dia específico para utilizarem as 

tecnologias. Apenas 8% dos inquiridos têm um dia específico para recorrerem ao uso das 

tecnologias. Estes justificaram as suas opiniões, na resposta à questão nº 19.1: “Se sim, em 

que dia e porquê?” referindo, alguns deles, que o fazem todas as sextas-feiras porque 

nesse dia se nota que as crianças estão mais desatentas, sendo esta uma forma de as 

motivar para a aprendizagem dos conteúdos a leccionar. Outro inquirido mencionou a 

sexta-feira, por ser o dia em que decorre a “Hora do Conto”. Um outro docente proferiu 

que essas actividades decorrem à segunda-feira, correspondendo ao dia do ensino 

experimental. 

8,0%

92,0%

Sim Não
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Gráfico 16 – PCT contempla o uso dos meios/recursos tecnológicos 

 

 

Quando questionados se o Projecto Curricular de Turma contempla ou não o uso 

das novas tecnologias, a grande maioria (77%) dos docentes afirmou que não, o que nos 

surpreendeu bastante. Tal como referimos no capítulo II, o actual Decreto-Lei 6/ 2001, (na 

alínea c) no artigo 3.º refere a criação de três áreas curriculares não disciplinares, 

nomeadamente, Área de Projecto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica, que 

conjuntamente com as restantes áreas curriculares apontam “a realização de aprendizagens 

significativas e a formação integral dos alunos, através da articulação e da contextualização 

dos saberes”.  

Ora, a Área de Projecto constitui um momento ideal para a utilização das novas 

tecnologias, pois visa a realização de projectos, através da articulação de saberes das 

diversas áreas curriculares proporcionando aos alunos um momento para efectuar 

pesquisas, recorrendo a todos os recursos possíveis.  

 

Ainda pela leitura do gráfico 15, percebemos que 15,7% dos inquiridos afirmam 

recorrerem bastante aos meios e recursos tecnológicos na realização dos Projectos 

Curriculares de Turma e, apenas 9,0% recorrem pouco. 

 

 

 

 

 

 

9,0%

75,3%

15,7%

Nada Pouco Bastante
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Tabela 10 – Distribuição dos inquiridos segundo as interacções professor/aluno 

meios/recursos tecnológicos na sala de aula  

 
 Sempre Muitas vezes Poucas vezes Nunca 

N % N % N % N % 

Todos prestam atenção à mensagem 
transmitida pelo recurso 

 

Eu emprego o recurso, apresento a 
mensagem e os alunos ouvem 
 
Eu emprego o meio, apresento a 
mensagem e os alunos intervêm 
durante a apresentação para 
comentar 
 
Um grupo de alunos utiliza o meio, 
eu oriento a actividade como um 
guia e os restantes alunos são 
espectadores 
 
Os meios são utilizados pelos 
alunos, em geral, sendo ele um guia 
e observador do seu uso 

 

26 

 

--- 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

29.90 

 

00.00 

 

00.00 

 

 

00.00 

 

 

00.00 

 

34 

 

15 

 

54 

 

 

21 

 

 

15 

 

39.10 

 

17.20 

 

62.10 

 

 

24.10 

 

 

17.20 

 

08 

 

28 

 

08 

 

 

28 

 

 

28 

 

09.20 

 

32.20 

 

09.20 

 

 

32.20 

 

 

32.20 

 

--- 

 

07 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

00.00  

 

08.00 

 

00.00 

 

 

00.00 

 

 

00.00 

 
Pela análise dos resultados expostos no quadro 10, verificamos que as opiniões dos 

docentes, relativamente às interacções professor/aluno meios/recursos tecnológicos na sala 

de aula, reuniram consenso quanto ao grau “muitas vezes” ou o “poucas vezes”. É de 

salientar que na opção “Eu emprego o recurso, apresento a mensagem e os alunos ouvem”, 

8,00% dos docentes inquiridos mencionou essa ausência de interacção. Estes resultados 

demonstram que os professores se servem dos meios/recursos tecnológicos não apenas 

para transmitir conteúdos ou informações adicionais aos mesmos, mas para que os alunos 

assumam uma postura activa na construção dos seus próprios conhecimentos, sem que se 

anule as interacções entre professor/alunos.   

Dado que não se registaram opiniões dos professores na opção “outros”, esta não 

foi tida para fins estatísticos.  

Dos recursos que as escolas contam e disponibilizam, concluímos que os docentes 

inquiridos os usam da melhor forma possível e, integrando-os essencialmente, nas áreas de 

Estudo do Meio e Língua Portuguesa, procurando ser mediadores das mensagens e dando 

oportunidade de intervenção aos alunos.   
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  1.2.3. Dificuldades técnicas e didácticas na utilização dos meios e 
recursos. 
 

Tabela 11 – Distribuição dos inquiridos segundo as dificuldades técnicas que 

apresentam as características dos meios/recursos tecnológicos e a sua utilização na 

docência  

 

 Nenhumas Poucas Bastantes Muitas 

N % N % N % N % 

Retroprojector 

Projector de diapositivos 

Vídeo 

Máquina Fotográfica 

Máquina Fotográfica Digital 

Máquina filmar 

TV 

Cassete/Áudio 

DVD 

Internet 

CD-ROM 

Manual 

26 

26 

26 

46 

39 

06 

74 

74 

27 

25 

44 

81 

29.90 

29.90 

29.90 

52.90 

44.80 

06.90 

85.10 

85.10 

31.00 

28.70 

50.60 

93.10 

33 

33 

26 

20 

13 

46 

--- 

--- 

32 

41 

22 

--- 

37.90 

37.90 

29.90 

23.00 

14.90 

52.90 

00.00 

00.00 

36.80 

47.10 

25.30 

00.00 

--- 

--- 

14 

--- 

07 

07 

--- 

--- 

07 

07 

--- 

--- 

00.00 

00.00 

16.10 

00.00 

08.00 

08.00 

00.00 

00.00 

08.00 

08.00 

00.00 

00.00 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

  

 No que se refere às dificuldades técnicas, de acordo com os resultados obtidos no 

quadro 11, na utilização dos meios/recursos tecnológicos, a maioria dos inquiridos não 

refere nenhumas ou então poucas. Destes há a salientar a televisão (n=74; 85.10%), a 

cassete/CD áudio (n=74; 85.10%) e o manual escolar (n=81; 93.10%). Destaca-se a 

utilização do vídeo na opção “bastantes” (n=14; 16.10%).  

Dado que não se registaram opiniões dos professores na opção “outros”, esta não 

foi tida para fins estatísticos.  
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Tabela 12 – Distribuição dos inquiridos segundo as dificuldades didácticas que 

apresentam as características dos meios/recursos tecnológicos e a sua utilização na 

docência 

 

 Nenhumas Poucas Bastantes Muitas 

N % N % N % N % 

Retroprojector 

Projector de diapositivos 

Vídeo 

Máquina Fotográfica 

Máquina Fotográfica Digital 

Máquina filmar 

TV 

Cassete/Áudio 

DVD 

Internet 

CD-ROM 

Manual 

52 

44 

32 

52 

45 

45 

40 

52 

52 

38 

44 

81 

59.80 

50.60 

36.80 

59.80 

51.70 

51.70 

46.00 

59.80 

59.80 

43.70 

50.60 

93.10 

07 

15 

27 

--- 

--- 

--- 

20 

--- 

15 

35 

22 

--- 

08.00 

17.20 

31.00 

00.00 

00.00 

00.00 

23.00 

00.00 

17.20 

40.20 

25.30 

00.00 

--- 

--- 

07 

07 

07 

07 

07 

07 

07 

--- 

--- 

--- 

00.00 

00.00 

08.00 

08.00 

08.00 

08.00 

08.00 

08.00 

08.00 

00.00 

00.00 

00.00 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

  

 Pela análise dos resultados expostos no quadro 12, relativos às dificuldades 

didácticas que apresentam as características dos meios/recursos tecnológicos e a sua 

utilização na docência, verificamos que, na utilização dos mesmos, a maioria dos 

inquiridos não refere as opções “nenhumas” e “poucas” dificuldades. Salienta-se o manual 

escolar, uma vez mais, com uma percentagem significativa na opção “nenhumas” 

dificuldades (n=81; 93.10), seguindo-se retroprojector, máquina fotográfica digital, DVD e 

Internet, todos com a mesma percentagem (n=51; 59.80).  Não se registaram opiniões dos 

professores na opção “outros”, o que levou a não serem tidas para fins estatísticos.  
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1. 3. Dados relativos à formação em e para os meios/recursos 

tecnológicos. 

Tabela 13 – Distribuição dos inquiridos segundo os dados relativos à formação em e 

para os meios e recursos tecnológicos  

 

 Frequência 

N % 

Necessidade de 

Formação 

Sim 

Não 

68 

19 

78.20 

21.80 

Possui formação na área dos 

meios/recursos tecnológicos 

Sim 

Não 

39 

48 

44.80 

55.20 

Quando recebeu 

essa formação 

Formação inicial 

Formação contínua 

14 

25 

16.10 

28.70 

Gostaria de frequentar 

formação contínua nesta área 

Sim 

Não 

35 

13 

40.20 

14.90 

 

 A maioria dos docentes inquiridos diz ter a necessidade de formação nesta área 

(n=68; 78,20%); apenas 44,80% (n=39) dos sujeitos da amostra refere possuir já formação 

neste âmbito, sendo que 28,70% (n=25) a adquiriu na formação contínua e os restantes 

docentes obtiveram-na durante a sua formação inicial. Verificamos que a maioria dos 

docentes inquiridos salienta que gostaria de frequentar formação contínua nesse domínio 

(n=35; 40,20%). 

 Do grupo de professores que disse possuir formação (n=39), poucos foram os que 

aludiram especificamente à mesma. Assim, dos inquiridos que explicitaram o tipo de 

formação contínua recebida, todos disseram que foi na área das TIC que a fizeram. 

Responderam de forma muito idêntica ao ponto dois da questão nº 25: “Qual?” . 
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Gráfico 17 – Necessidade de formação específica para o uso dos meios/recursos 

tecnológicos 

 
 

 

Quando na questão nº 24 questionámos se “Considera necessária uma formação 

específica para o uso dos meios/recursos tecnológicos na docência?”, a maioria (78,2%) 

dos professores respondentes confirmou essa necessidade e explicou os motivos ao 

responder ao “Porquê?” no ponto 1, da mesma questão. 

Assim, dos 68 sujeitos da amostra que afirmou ter necessidade de uma formação 

específica para o uso dos meios/recursos tecnológicos na docência, a maioria refere que, a 

utilização das novas tecnologias requer competências e actualização constantes. 

Acrescentaram que há a necessidade de se rentabilizarem os recursos existentes nas 

escolas, o que implica mais formação.  

 Deste modo, é de realçar que os docentes inquiridos têm consciência da 

necessidade de uma actualização constante pois, tal como referiu Peréz (2001: 416), 

perante tão profundas transformações e rápidas mudanças, as funções do professor têm, 

necessariamente, que passar por alterações significativas.  

De facto, tal como expusemos no ponto capítulo II, através das Reformas 

Educativas, qualquer progresso do sistema educativo passa, incontestavelmente, por 

mudanças de mentalidade e consequentemente, mudanças na formação dos professores.  

Ainda da análise do gráfico 17, salienta-se que 21,8% dos inquiridos não têm 

formação para utilizar os meios/recursos tecnológicos na escola.  

Merchán e Porras (1994), defendem que o uso das novas tecnologias na educação 

colocam em realce a importância das funções que o educador detém perante uma sociedade 

78,2%

21,8%

Sim Não
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em plena transformação e a urgência de um novo papel que lhe compete assumir, para 

transmitir o saber que institucionalmente desempenha. Portanto, é importante que todos os 

docentes procurem actualizar os seus conhecimentos para mais facilmente serem 

transmissores e mediadores de informação. 

Não obstante, registaram-se igualmente casos em que os professores aludiram que 

antes da formação seria importante que todas as escolas possuíssem esses meios/recursos 

tecnológicos. Ora, tal como constatámos já, pela análise à questão 8, relativa ao 

apetrechamento das escolas quanto aos meios, verificando que o manual prevalece como 

forma de apoio à instrução, algumas escolas têm computador com ligação à Internet e, de 

um modo geral poucos mais recursos se contam nas escolas.  

Pacheco (2001), refere que os meios audiovisuais são importantes, pelas suas 

variadas possibilidades, constituindo uma excelente ferramenta de trabalho para o 

professor. Contudo, é necessário assegurar acesso aos mesmos, na escola, e fomentar a 

formação específica dos professores nesse âmbito pois, segundo Moderno (1992: 167), 

 
“ o professor não é o factor principal no processo de aprendizagem é simples 

auxiliar, no sentido de que o seu papel consiste em criar uma situação que permita 
a aprendizagem do aluno”. 

 
 

Tal panorama, prova que nem sempre é fácil pôr em prática uma tecnologia e 

comunicação educativas, sobretudo se os meios e recursos tecnológicos não existirem nas 

escolas.  

 
 
Gráfico 18 – Formação que os inquiridos possuem na área dos meios/recursos 
tecnológicos 

55,2%

44,8%

S im N ão
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O gráfico 18 expõe os dados obtidos relativamente à questão nº 25: “Possui 

formação na área de utilização dos meios/recursos tecnológicos?”, mais de metade dos 

professores responderam negativamente à questão. Só 44,8% dos inquiridos da população 

respondente possui formação neste âmbito.  

O grande desafio da educação é encontrar uma forma de preparar o professor, que 

cada vez mais precisa de incorporar os recursos das TIC em seu fazer pedagógico. Tal 

como vimos no ponto referente à formação de professores, Mercado (1999:90) reforça que  

 

 “É preciso formá-los do mesmo modo que se espera que eles actuem no 
local de trabalho, no entanto, as novas tecnologias e seu impacto na sociedade são 
aspectos pouco trabalhados nos cursos de formação de professores, e as 
oportunidades de se utilizarem nem sempre são as mais adequadas à sua realidade e 
às suas necessidades”. 

 
 

Gráfico 19 – Momento em que os inquiridos receberam essa formação  

O gráfico19 refere-se ao ponto 1 da questão nº25: “Se respondeu sim, quando 

recebeu essa formação?” à 16,10% dos inquiridos respondeu que a formação que 

possuem, para usar os meios e recursos tecnológicos, foi recebida na formação inicial. Ora, 

tendo em conta que 43,70% da nossa população possui entre 51-60 anos, essa formação 

inicial ou, já foi à muito tempo atrás e está hoje, certamente, desactualizada, ou obtiveram 

essa formação no complemento de estudos, aquando da aquisição da licenciatura (77% dos 

docentes) ou mestrado (14,9%) o que não pode ser considerada como formação inicial.  

  Da leitura do gráfico depreendemos que 28,7% já obteve esses conhecimentos na 

formação contínua. 

  

  

Gráfico 20 – Gostos dos inquiridos em frequentar alguma acção de formação 

35,9%

64,1%

Formação inicial Formação continua
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contínua nesta área 

            

À questão nº 25.2: “Se respondeu não, gostaria de frequentar alguma acção de 

formação contínua nesta área 72,9% respondeu positivamente. 27,1%, não gostaria de 

frequentar uma acção nesta área de formação.  

Referimos ao longo do segundo capítulo que, o professor se vê perante a 

necessidade de uma actualização constante para acompanhar as mudanças que ocorrem na 

Educação. No entanto, e não querendo com esta constatação tirar ilações mais profundas, 

sentimos que são ainda bastantes, os professores que encaram, com alguma desconfiança a 

introdução e adopção destes auxiliares na sua prática pedagógica.  

 

 

Com a questão nº 26:“ Considere os conhecimentos que possui para o domínio 

dos meios e recursos e a importância que tem para si deter conhecimentos para o 

manejo dos mesmos:”, pretendíamos perceber se os docentes possuem ou não 

conhecimentos, para “trabalhar” com os meios e recursos em contexto educativo bem 

como a importância que tem, para eles, deter esses conhecimentos. Os dois quadros 

seguintes mostram os valores apurados:  

 

Tabela 14 – Distribuição dos inquiridos segundo o conhecimento que possuem no 

domínio dos meios/recursos tecnológicos  

 BC AC PC NC 

N % N % N % N % 

Retroprojector 39 33.30 31 35.60 27 31.00 --- 00.00 

72,9%

27,1%

Sim Não



Apresentação e Análise dos Resultados 

 

 

219 

Projector de diapositivos  

Máquina Fotográfica 

Máquina Fotográfica Digital 

Máquina filmar 

TV 

Cassete/Áudio 

CD-ROM 

Vídeo 

DVD 

Computador 

Internet 

35 

08 

08 

15 

08 

08 

08 

08 

08 

--- 

--- 

40.20 

09.20 

09.20 

17.20 

09.20 

09.20 

09.20 

09.20 

09.20 

00.00 

00.00 

25 

20 

21 

28 

--- 

--- 

07 

07 

26 

26 

20 

28.70 

23.00 

24.10 

32.20 

00.00 

00.00 

08.00 

08.00 

29.90 

29.90 

23.00 

27 

59 

58 

44 

79 

72 

72 

72 

53 

61 

67 

31.00 

67.80 

66.70 

50.60 

90.80 

82.80 

82.80 

82.80 

60.90 

70.10 

77.00 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

 

Assim, pela leitura dos resultados do quadro 14, verificamos que, apesar de grande 

parte dos docentes inquiridos não possuir formação específica no âmbito das tecnologias 

da informação e comunicação, detêm, no entanto, alguns conhecimentos ao nível dos 

vários meios/recursos tecnológicos apresentados.  

Salienta-se que nenhum sujeito da amostra referiu que tinha conhecimentos na 

utilização de outros meios/recursos tecnológicos, para além dos mencionados. 

Tabela 15 – Distribuição dos inquiridos segundo a importância que atribuem ao 

conhecimento que possui na utilização dos meios/recursos tecnológicos 

 NI PI I MI 

N % N % N % N % 

Retroprojector 

Projector de diapositivos  

Máquina Fotográfica 

Máquina Fotográfica Digital 

Máquina filmar 

TV 

Cassete/Áudio 

CD-ROM 

Vídeo 

DVD 

Computador 

Internet 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

08 

--- 

--- 

08 

--- 

--- 

--- 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

09.20 

00.00 

00.00 

09.20 

00.00 

00.00 

00.00 

07 

13 

15 

15 

15 

14 

22 

15 

13 

21 

06 

06 

08.00 

14.90 

17.20 

17.20 

17.20 

16.10 

25.30 

17.20 

14.90 

24.10 

06.90 

06.90 

80 

74 

72 

72 

72 

65 

65 

72 

66 

66 

54 

48 

92.00 

85.10 

82.80 

82.80 

82.80 

74.70 

74.70 

82.80 

75.90 

75.90 

62.10 

55.20 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

27 

33 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

31.00 

37.90 
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Gráfico 21 – Importância atribuída a detenção de conhecimentos sobre os meios e 

recursos  

  

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados do quadro 15 e respectivo gráfico revelam que todos os docentes 

inquiridos atribuem importância ao conhecimento que possuem a nível de todos os 

meios/recursos tecnológicos apresentados. Sobressaindo a opinião dos sujeitos da amostra 

que atribuíram muita importância ao conhecimento que possuem ao nível dos 

computadores (n= 27; 31.00%) e da Internet (n= 33; 37.90%). Evidencia-se que nenhum 

docente inquirido referiu ter conhecimentos para a utilização de outros meios/recursos 

tecnológicos. 

    

Tabela 16 – Distribuição dos inquiridos segundo os dados relativos à formação para o 

uso dos meios/recursos tecnológicos 

 
 Frequência 

N % 

Acções de Formação 

frequentadas 

0 a 2 

3 a 5 

6 a 8 

07 

66 

14 

08.00 

75.90 

16.10 

Acções de Formação 

frequentadas no 

âmbito das Novas 

Tecnologias 

0 

1-2 

3-4 

34 

39 

14 

39.10 

44.80 

16.10 
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Preparação dos 

docentes para a 

utilização das Novas 

Tecnologias 

Sim 

Não 

15 

72 

17.20 

82.80 

 
 A análise dos resultados apresentados no quadro 16 demonstra que a maioria dos 

inquiridos frequentou entre 3 a 5 Acções de Formação nos últimos 5 anos (n=66; 75,90%). 

 Relativamente às Acções de Formação frequentadas no âmbito das Novas 

Tecnologias, sobressaem os professores que frequentaram entre 1 a 2 Acções de Formação 

(n=39; 44,80%). É de salientar que a maioria dos docentes (n=72; 82,80%) não se sente 

preparado para a utilização das Novas Tecnologias. 

 
 
 
 

Gráfico 22 – Distribuição dos inquiridos segundo o n.º formações 

frequentadas nos últimos 5 anos 

O gráfico acima apresentado revela as percentagens relativas à questão nº 27: “Nos 

últimos 5 anos quantas acções de formação frequentou?”. Assim, a maioria (75,9%) 

dos docentes da nossa amostra frequentou entre 3 a 5; 16,1% frequentaram entre 6 a 8 e 

8,0% diz ter frequentado apenas até duas acções de formação.  

Quanto ao ponto 1 da mesma questão: “Em que áreas de formação?”, destacam-

se novamente as TIC na sala de aula como sendo a acção mais frequentada. 

 

75,9%

16,1% 8,0%

0 a 2 3 a 5 6 a 8
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44,8%

16,1%

39,1%

Zero 1 a 2 3 a 4

Gráfico 23 – Distribuição dos inquiridos segundo o n.º formações para a utilização 

das Novas Tecnologias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à questão nº 28: “ Quantas acções de formação realizou no 

âmbito das Novas Tecnologias?”apuramos mediante as possibilidades propostas: 

 - Zero: 39,1%; entre 1 a 2: 44,8%; entre 3 a 4: 16,1%; entre 5 a 6: 0%;  

              entre 7 a 8: 0% e, mais de 8:0%. 

É de realçar que 39,1% dos Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho 

de Felgueiras não realizou uma única acção de formação nos últimos cinco anos, no âmbito 

das Novas Tecnologias. Na sociedade do conhecimento a necessidade de aprendizagem ao 

longo da vida é uma exigência fundamental. Ao mesmo tempo o desenvolvimento de 

novas competências aparece como essencial à afirmação de uma prática pedagógica de 

qualidade. 

 

Gráfico 24 – Preparação dos inquiridos para a utilização das Novas Tecnologias  

 
 
 
 

17,2%

82,8%

Sim Não
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Quanto à questão nº 22: “Os professores estão preparados para a utilização das 

Novas Tecnologias?”, 82,8% dos inquiridos têm consciência da falta de formação neste 

âmbito. No entanto, 17,2% acreditam que os professores do 1º Ciclo do Ensino Básico 

estão devidamente preparados para enfrentar os desafios do actual Sistema Educativo.  

           
 

 
1.4. O Vídeo didáctico 

 
 

A última parte do nosso inquérito pretendia apurar se os professores do 1º Ciclo do 

Ensino Básico do Concelho de Felgueiras recorrem ao vídeo enquanto meio e recurso 

didáctico e, consequentemente, no caso de uso, averiguar com que finalidades. 

 

“ o vídeo didáctico é aquele que é concebido expressamente para a sua 
utilização na prática educativa, responde a uma estrutura didáctica e visa abordar 
conteúdos de carácter curricular. Pelo contrário, o vídeo educativo, são aqueles 
programas que podem usar-se com finalidades de aprendizagem, mas que não 
foram expressamente concebidos para isso” (Raposo, 2002: 130). 

Tabela 17 – Distribuição dos inquiridos segundo as valências do Vídeo Didáctico 
 

 Frequência 

N % 

Usa vídeo didáctico como 

ferramenta de trabalho 

Sim 

Não 

37 

26 

42.50 

29.90 

Frequência do uso do 

vídeo didáctico na sala de 

aula 

Quinzenal 

Mensal 

14 

23 

16.10 

26.40 

Finalidade do uso do vídeo 

na sala de aula 

Motivação 

Apresentação Informação 

Consolidação conhecimentos 

07 

26 

16 

08.00 

29.90 

18.40 

A utilização do vídeo 

didáctico depende do ano 

de escolaridade que está a 

leccionar 

Sim 

Não 

34 

15 

39.10 

17.20 

Áreas curriculares em que 

o vídeo didáctico se revela 

mais adequado 

Língua Portuguesa 

Estudo do Meio 

Expressões 

13 

29 

07 

14.90 

33.30 

08.00 

 

 Os resultados expostos no quadro 17 revelam que a maioria dos inquiridos 

responderam que utilizam o vídeo didáctico como ferramenta de trabalho (n= 37; 42,50%), 
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dos quais sobressaem os que o fazem mensalmente (n=23; 26,40%), para a apresentação de 

informação (n=26; 29,90%). Quanto à utilização do vídeo didáctico, verificámos que n=34 

docentes inquiridos consideram que esta depende do ano de escolaridade que está a 

leccionar (39,10%).  

As áreas curriculares em que o vídeo didáctico se revela mais adequado são no 

Estudo do Meio (n=29; 33,30%), Língua Portuguesa (n=13; 14,90%) e as Expressões com 

(n=7;8,0%) 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, relativamente à primeira questão desta parte, a questão nº 30 do nosso 

questionário: “Usa o vídeo didáctico como ferramenta de trabalho?” , apurámos que 

58,7% dos inquiridos recorrem ao vídeo didáctico na sua actividade docente e 41,3% não o 

usam. 

Constatámos igualmente que a maioria dos docentes que recorre ao vídeo didáctico 

62,2%  o fazem mensalmente, 37,8% quinzenalmente e, ninguém o emprega semanalmente 

(0%). 

  

 

 

 

 

Gráfico 25 – Distribuição dos inquiridos 

segundo o uso do Vídeo Didáctico 

41,3%

58,7%

Sim Não

 

Gráfico 26: Frequência com que os 

inquiridos usam o Vídeo Didáctico na sala 

de aula 

62,2%

37,8%

Quinzenal Mensal
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Gráfico 27 – Finalidade com que os inquiridos usam Vídeo Didáctico na sala de aula 

  
 

 

Pela análise do gráfico 27 percebemos que na maioria (n=26; 53,1%) os docentes 

recorrem ao vídeo didáctico para apresentar novos conteúdos. 

   Moran (1995), Ariza e Serna (2000) e Cabero (2002), também consideram que o 

vídeo didáctico é fundamental para a expor conteúdos aos alunos bem como, para captar e 

fazer captar da realidade uma imagem forte, impressionante e condensada pelo que pode 

dizer-se que quem está em posição de expressar esta classe de imagens detém uma posição 

de poder. Proporciona que os alunos contactem com a realidade envolvente sem sair da 

sala de aula.  

Podemos também apurar que (n=16) 32,7% dos professores utilizam-no para 

consolidar conteúdos abordados ao longo das aulas. Assim sendo, além de permitir expor 

conteúdos possibilita consolidar conhecimentos que os alunos já possuem.  

Apesar de Ferres (1994) e Ariza e Serna (2000) entenderem a motivação como uma 

das principais funções do vídeo didáctico, apenas (n=7), 14,3% o usam para esse efeito.  

  Consideramos que a motivação constitui um factor de extrema importância no 

ensino e aprendizagem, pois se os alunos estiverem motivados para aprender determinado 

conteúdo, a sua atenção será redobrada e a apreensão da mensagem será mais eficaz. 

Assim, a motivação deve ser efectuada de forma significativa e orientada pela planificação 

do professor. Os vídeos didácticos pela sua componente de “novidade” e “lúdica” 

propiciam um excelente meio de motivação. 

  Na realidade, são cada vez mais frequentes os vídeos de cariz motivacional. Para 

Ariza e Serna (2000:174) estes vídeos devem ser usados pelos docentes como forma de 

motivação para a aprendizagem, já que facultam “um ambiente divertido e sugestivo”. 

14,3%

53,1%

32,7%

Motivação Apresentação Consolidação
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69,4%

30,6%

Sim Não

   Embora os vídeos didácticos sejam um óptimo meio e recurso tecnológico quando 

empregados como função avaliativa, pois oferecem um feed-back imediato tanto aos 

alunos como aos professores possibilitando a auto-observação para ultrapassar situações 

cujo desenvolvimento real implique dificuldades. (Cabero, 1989; Moran, 1995 e Ariza e 

Serna, 2000) nenhum docente referiu usar o vídeo didáctico para a avaliação de 

conhecimentos.  

  Realçamos que nenhum dos inquiridos escolheu a avaliação como opção, apesar 

desta ser uma possibilidade de resposta. Também não sugeriram nenhuma outra forma de 

uso. 

 

 

 

 

  

Gráfico 28 – O uso do Vídeo Didáctico na sala de aula 

depende do ano de escolaridade?  

Após análise do 
gráfico 28, podemos 
depreender que para 
69, 4% dos docentes 
da nossa amostra, a 
utilização do vídeo 
didáctico, na sala de 
aula, depende do ano 
de escolaridade que 
leccionam.  
Para 30,6%, o ano de 
escolaridade não 
interfere no emprego 

do mesmo.  
 

 

Relativamente à questão nº 33: “ Em sua opinião existem áreas curriculares em 

que o vídeo didáctico se revela mais adequado?”, a leitura do quadro seguinte permite 

perceber que o vídeo didáctico se revela mais adequado para o Estudo do Meio (n=29; 

33,30%).  
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Gráfico 29 – Distribuição dos inquiridos segundo a área curricular em que usa Vídeo 

Didáctico  

 
Pelo gráfico apresentado podemos conferir que a maioria (59,2%) dos professores 

utiliza os vídeos didácticos na área de Estudo do Meio, 26,5% recorre a este recurso na 

área de Língua Portuguesa e 14,3% usam-no nas várias Expressões. Nenhum professor 

respondente o utiliza na área da Matemática ou mencionou usá-lo em todas as áreas 

curriculares. 

Segundo Cinelli (2003), o vídeo pode originar um projecto de trabalho nas 

múltiplas áreas do conhecimento do 1.º Ciclo do Ensino Básico: Matemática, Estudo do 

Meio, Língua Portuguesa, (…) permitindo a exploração do conteúdo por meio de análise e 

temas enriquecidos com pesquisas em outras fontes.  

 

Tabela 18 – Distribuição dos inquiridos segundo as valências do Vídeo Didáctico 

 
 Frequência 

N % 

Muito importante 

Importante 

07 

42 

08.00 

48.30 

Informativo 

Cientifico 

Histórias infantis 

Todos os tipos 

21 

08 

13 

07 

24.10 

09.20 

14.90 

08.00 

Muito boa 

Boa 

14 

35 

16.10 

40.20 

Concordo totalmente 

Concordo 

Sem opinião 

07 

36 

06 

08.00 

41.40 

06.90 

26,5%

59,2%

14,3%

Lingua Por tuguesa E stud o do  m eio Ex pres sões
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A análise dos resultados expostos no quadro 18 mostra que o vídeo didáctico é 

considerado importante quanto à aquisição de conhecimentos por parte de uma amostra 

significativa de docentes inquiridos (n=42; 48,30%). Ressalva-se que não se obtiveram 

respostas nos graus “Pouco importante”, “Nada importante” e “Irrelevante”, o que nos 

levou a não considerá-los em termos estatísticos.  

 No que se refere ao género de vídeo didáctico que os docentes mais utilizam na sala 

de aula, a maioria (n=21; 24,10%) referiu que é o vídeo informativo. Quanto aos vídeos de 

acção e comédias, estes não configuraram nas respostas dos docentes, a título individual de 

opção, como tal não foram considerados em termos estatísticos.  

 Quanto à reacção dos alunos perante o vídeo didáctico, salientam-se as opiniões de 

um n=35 (40,20%) que a consideram como boa. As opções “Pouco boa”, “Nada boa” e 

“Irrelevante” não constaram das respostas dos professores, não tendo sido tratadas em 

termos estatísticos.  

 Por fim, a maioria dos docentes inquiridos (n=36; 41.40%) concorda que o vídeo 

pode ser um caminho para novas descobertas. Os graus “Discordo” e “Discordo 

totalmente” não figuraram nas respostas dos sujeitos da amostra, o que nos levou a não 

incluí-los em termos estatísticos.  

   

 

 
 Gráfico 30 – A utilização de vídeos didácticos é importante para a melhor 

aquisição de conhecimentos  

 
 

14,3%

85,7%

Muito importante Importante
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O gráfico 30 permite-nos proferir que para 14,3% dos professores do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico do Concelho de Felgueiras, a utilização de vídeos didácticos é muito 

importante para uma melhor aquisição de conhecimentos. A grande maioria (85,7%) 

considera-os importantes. 

 

Também ao longo do capítulo III, referenciamos que o vídeo se revela muito 

importante para o ensino e aprendizagem pelas suas diversas características e 

possibilidades basta para isso que o professor encontre razões justificativas para a sua 

utilização didáctica. 

 
 
  

Gráfico 31 – Distribuição dos inquiridos segundo o género de Vídeo didáctico mais 

utilizado na sala de aula 

No que concerne à questão nº 35: “ Qual é o género de vídeo que mais utiliza na 

sala de aula?”, o gráfico que se segue permite-nos verificar que 14,3% dos professores 

usam todos os géneros de vídeo didáctico (informativo, científico, acção, historias infantis 

e comédia). Os vídeos informativos são pela leitura do gráfico os mais empregues em 

contexto educativo (42,9%), 26,5% utilizam-nos para contar histórias infantis aos seus 

alunos e 16,3% usam o género científico. 

  Em virtude dos vídeos de género informativo ser o mais usado em contexto de sala 

de aula podemos aferir que estes são um bom veículo para apresentar informações. Tal 

14,3%

26,5%

16,3%

42,9%

Informativo Cientifico Hist. Infantis Todos
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constatação remete-nos para a análise do gráfico 31, uma vez que a função informativa foi 

também a mais escolhida pelos professores do concelho de Felgueiras. 

 

Também Cinelli (2003), num dos seus estudos, também comprovou que o género 

de filme mais utilizado nas escolas é o informativo e o científico embora, os outros 

géneros também dêem as suas contribuições para educação. Os filmes informativos e 

científicos aguçam a curiosidade dos alunos e leva-os a pesquisar mais sobre o assunto 

dado. Acrescentou ainda que, os professores consideram que, só o facto dos alunos terem 

sido levados a verificar por si próprios, depois a formular e, em seguida, a aplicar e a 

experimentar, contribuiu para o seu potencial intelectual.  

  Segundo Moran (1995) um vídeo é interessantíssimo na medida em que desperta a 

curiosidade, a motivação dos alunos para novos temas, fomentando o desejo de pesquisa 

nos alunos.   

    

   

Gráfico 32 – Distribuição dos inquiridos segundo a reacção dos alunos perante um 
Vídeo Didáctico 
   

 

 

 

 

28,6%

71,4%

Muito boa Boa
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 A análise do gráfico apresentado permite-nos verificar que a reacção dos alunos 

perante o vídeo didáctico nunca é negativa pois as opções “pouco boa”, “nada boa” e 

“irrelevante” não foi escolhida pelos docentes inquiridos. A percepção dos professores à 

reacção dos alunos, aquando do uso do vídeo didáctico remeteu-os a escolher 

maioritariamente (71,4%) a opção “boa”. Apenas 28,6% dos professores, considerou que a 

reacção dos alunos ao vídeo didáctico é muito boa. 

 
 
 

Gráfico 33 – Os Vídeos Didácticos podem ser um caminho 

que conduza os alunos a novas descobertas 

 

 

A última questão do nosso inquérito dirigia-se à recolha de opiniões por parte dos 

professores relativamente ao facto dos vídeo a didácticos constituírem ou não, e si, “um 

caminho que conduz os alunos a novas descobertas”. 

 
 
 

14,3%

73,5%
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Para esta análise utilizamos a escala de Likert. Assim sendo, a maioria n=35, 

(73,5%) da população inquirida concorda que os vídeos didácticos possam ser um caminho 

que leva os alunos a novas aprendizagens; n=7, 14,3% concorda totalmente e um n= 6, 

12,2% não tem opinião formada sobre essa potencialidade dos vídeos didácticos. 
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Conclusões 

 

Após a análise e reflexão sobre todos os dados recolhidos, consideramos ter, agora 

reunido, as condições que nos permitem tecer algumas conclusões sobre a problemática 

proposta. 

Anteriormente já nos referimos à nossa intenção de não generalizar os resultados 

que obtivemos, pois estamos a trabalhar com uma amostra de conveniência. De qualquer 

forma julgamos que estes resultados podem constituir motivo de reflexão e contribuir para 

uma melhor acção. 

Na tentativa de responder aos objectivos, por nós colocados no início do referencial 

prático, apresentamos algumas conclusões baseadas, não só nos resultados obtidos através 

dos questionários, mas também tendo em consideração o referencial teórico: Comunicação 

Educativa, Tecnologia Educativa, Formação de Professores, Imagem enquanto 

importantíssimo paradigma comunicacional e informativo e Vídeo didáctico.  

Assim, após um estudo bibliográfico, procuramos através da análise do instrumento 

concebido para o inquérito, perceber o uso dos meios e recursos tecnológicos nas escolas 

do 1º Ciclo do Ensino Básico no concelho de Felgueiras: 

 

• Equipamentos e disponibilidade dos meios e recursos nas escolas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico no concelho de Felgueiras. 
 

Percebemos que os meios e recursos tecnológicos existentes nestas escolas não 

correspondem, como é possível observar pelos gráficos 7 e 8 e quadros 3 e 4, às 

necessidades dos professores, uma vez que, na maioria referiram existir “nenhum” ou 

“pouco” apetrechamento dos mesmos.  

 

Esta situação faz com que os professores do nosso estudo que têm vontade de 

intervir mais renovadamente, acabam por desistir devido à falta de equipamento 

disponível.  

 

Assim podemos concluir que a frequência e uso dos meios e recursos tecnológicos 

nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Felgueiras é diminuta. 
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• Efectiva utilização dos meios e recursos tecnológicos nas escolas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico no concelho de Felgueiras: 
 

A maioria dos professores manifestou uma atitude positiva relativamente à 

integração curricular dos meios e recursos em contexto educativo. Pelas respostas deduz-se 

que os professores estão conscientes de que é fulcral uma nova atitude dos professores face 

aos meios e recursos tecnológicos, vendo-os como instrumentos indispensáveis à sua 

prática pedagógica. 

 

Da análise dos questionários podemos inferir que para a grande maioria dos 

professores do 1.º ciclo do Ensino Básico do Concelho de Felgueiras o manual didáctico 

continua a ser o meio/recurso mais utilizado em contexto educativo. O computador e a 

Internet são os, que a seguir ao manual, foram mais referenciados, pelos professores, como 

é possível observar nos gráficos correspondentes. Alguns referiram que recorrem, embora 

de forma menos frequente, ao vídeo e à televisão. Esporadicamente usam o CD-ROOM e 

CD-áudio. Tal constatação remete-nos para a carência de apetrechamento de 

meios/recursos tecnológicos bem como para a sua disponibilidade, face aos mesmos. 

 

Percebemos que nenhum docente sujeito ao questionário se referiu ao uso do 

retroprojector, projector de diapositivos, máquina fotográfica, máquina fotográfica digital e 

máquina de filmar. 

 

Perante tais constatações podemos concluir que os docentes do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico do concelho de Felgueiras recorrem prioritariamente ao manual pelo que a 

diversidade didáctica parece ser insuficiente. Assim, as aulas dos alunos do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico de Felgueiras prevalecem demasiado expositivas onde o verdadeiro sentido, 

atribuído à tecnologia e comunicação educativas, ainda não parece estar consolidado. 

 

Dos recursos que as escolas contam e disponibilizam, concluímos que os docentes 

inquiridos os usam da melhor forma possível e, integrando-os essencialmente, nas áreas de 

Estudo do Meio e Língua Portuguesa, procurando ser mediadores das mensagens e dando 

oportunidade de intervenção aos alunos.  
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Apesar das atitudes positivas e da maior parte utilizar realmente os meios e recursos 

tecnológicos no ensino, as razões pelas quais os restantes não os fazem são óbvias e 

múltiplas: falta de formação didáctica e técnica; características da aula e dos conteúdos a 

leccionar, falta dos meios e recursos na escola; exigem mais trabalho por parte do docente 

e transporte do meio/recursos  
 

A análise dos questionários permitiu-nos, ainda, concluir que nas escolas em estudo, 

o Projecto Curricular de Turma contempla pouco o uso das novas tecnologias, o que 

contraria o n.º2 do actual Decreto-Lei 6/ 2001.  

 

•  Formação em e para os meios e recursos tecnológicos: 
 

A utilização dos meios e recursos tecnológicos (TIC) nas escolas do 1.º ciclo do 

Ensino Básico ainda não está muito cimentada. Tal afirmação da nossa parte advém da 

necessidade de uma actualização constante, evidenciada por parte dos docentes, para 

acompanhar as mudanças que ocorrem na Educação.  

 

Uma vez que a formação em TIC da maioria dos docentes inquiridos ter sido 

adquirida na formação inicial, embora alguns a tenham recebido na formação contínua, 

concluímos que o grande desafio da educação é ainda encontrar uma forma de preparar o 

professor, que cada vez mais precisa de incorporar os recursos na prática pondo a 

descoberto as potencialidades pedagógicas. 

 

Tal panorama, prova que nem sempre é fácil pôr em prática uma tecnologia e 

comunicação educativas, sobretudo se os meios e recursos tecnológicos não existirem nas 

escolas. Não querendo com esta constatação tirar ilações mais profundas, sentimos que são 

ainda bastantes, os professores que encaram, com alguma desconfiança a introdução e 

adopção destes auxiliares na sua prática pedagógica. 

 

 Apesar da nossa amostra ser diminuta e, não nos consentir tirar ilações 

generalizadas, atrevemo-nos, mesmo assim, perante tais resultados, deter um pouco da 

nossa atenção perante esta questão da formação e questionarmo-nos.  

Se o Currículo Nacional do Ensino Básico (2001: 15) prevê que à saída da 

Educação Básica, o aluno deverá ser capaz de “mobilizar saberes culturais, científicos e 

tecnológicos para compreender a realidade e para abordar situações e problemas do 
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quotidiano”, “usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, 

científico e tecnológico para se expressar” e “pesquisar, seleccionar e organizar informação 

para a transformar em conhecimento mobilizável”, como poderá ele conseguir alcançar 

satisfatoriamente tais competências, se os docentes não possuírem uma formação “basilar” 

neste domínio de ensino?  

Se o primeiro passo, para a utilização coerente de novos meios/recursos 

tecnológicos, na direcção do que se acredita ser fundamental na educação – a construção 

do conhecimento –, passa pelo investimento na formação e preparação do professor para 

assumir novas competências numa sociedade cada vez mais impregnada de tecnologias, 

porque razão há ainda tantos docentes sem formação? E sobretudo quando a maioria 

demonstra ansiar por uma formação nesse domínio? 

 

• O vídeo didáctico enquanto meio e recurso tecnológico nas escolas do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico no Concelho de Felgueiras: 
 

 Relativamente ao vídeo didáctico, da análise dos questionários podemos apontar 

que a maior parte dos professores das escolas do 1º ciclo do ensino básico do Concelho de 

Felgueiras o usam como meio/ recurso tecnológico de comunicação na sala de aula e que 

para grande parte esse uso depende do ano de escolaridade que leccionam 

 

Podemos também concluir que a maioria dos docentes constituintes da nossa 

amostra recorrem ao vídeo didáctico para apresentar novos conteúdos, consolidar 

conteúdos abordados ao longo das aulas e como forma de motivar os alunos. Assim sendo, 

as principais funções com que os vídeos didácticos são utilizados por estes professores são 

a função informativa, função de consolidação e motivadora.   

Entendemos que as funções, que a tecnologia vídeo pode representar na sala de 

aula, dependem das opções metodológicas e didácticas que o professor toma. Assim, a 

imaginação do professor deverá pôr à prova as potencialidades didácticas deste 

meio/recurso. 

 

Ainda no que diz respeito à utilização do vídeo didáctico, podemos dizer que quase 

todos os professores das escolas em estudo recorrem a todos os géneros de vídeos, contudo 

os informativos e de histórias infantis predominam nas suas escolhas. De um modo geral 

essa utilização atravessa as diversas áreas curriculares disciplinares mas com principal 

predominância na área de Estudo do Meio. 
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Pela opinião dos inquiridos, os alunos reagem de forma muito positiva aos vídeos 

didácticos. Concluímos ainda que os inquiridos acreditam que os vídeos didácticos 

estabelecem um caminho que leva os alunos a novas aprendizagens.  

 
 

Em suma e, tendo em conta os objectivos desta investigação, concluímos que: 
 
 

• Os meios audiovisuais e as novas tecnologias da informação e comunicação 

disponíveis nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, do Concelho de Felgueiras, 

existem em número muito reduzido, tendo em conta que o nosso estudo engloba 

meios e recursos tecnológicos pouco mediatizados quando, hoje, já se fala em 

ambientes mediatizados e virtualizados. 

• De um modo geral, os professores da nossa amostra, mediante os meios/recursos 

disponíveis, mostram interesse e esforço na sua utilização em contexto educativo, 

recorrendo a eles com alguma frequência nas diversas áreas curriculares 

disciplinares.   

• Os professores das escolas em estudo acreditam que o uso das TIC no ensino é uma 

mais-valia, embora a maioria admita não possuir formação neste âmbito. 

• O vídeo didáctico, enquanto meio e recurso tecnológico, é utilizado, apenas por 

uma parte dos docentes da amostra. Contudo, os que a ele recorrem, aproveitam as 

suas características e potencialidades para promover, nos seus alunos, novas 

aprendizagens. 

 

Tornou-se banal ouvir dizer-se que há crise na educação. Esta expressão foi tão 

amplamente apregoada ao longo de tanto tempo que, verdadeiramente, se justifica o 

cepticismo com que os protagonistas do processo pedagógico reagem, quer às análises 

críticas, por mais aprofundadas e brilhantes que sejam, quer aos próprios projectos de 

reforma com que se tenta modificar o estado das coisas. No entanto, conforme conclui a 

generalidade dos analistas, os resultados não se consideram satisfatórios e, 

paradoxalmente, provocam o aumento da rigidez e o imobilismo das instituições 

educativas. 

Para além deste contexto, quando falamos de ideologia da comunicação, 

pretendemos situá-la no centro de todas as coisas, abrangendo todo um sistema de 

valorização da comunicação e das suas técnicas na nossa sociedade.  



Conclusões 
 

 

239 

Torna-se evidente que as novas tecnologias mudaram muitas coisas. Está mudada a 

mentalidade dos nossos alunos, a sua forma de entender e captar a realidade, a sua atitude 

face ao conhecimento, o seu modo, em definitivo, de conceber o mundo. A educação não 

pode desenvolver-se ao arrepio dessa inovação que, queiramos ou não, já nos invadiu 

plenamente. Como afirmam muitos autores que têm reflectido a problemática dos meios 

audiovisuais, o sistema educativo não pode continuar a ser o mesmo.  

Importa dizer, contudo, que não se defende que as novas tecnologias substituam o 

papel de professor, nem que a atenção passiva deva fazer parte do processo de 

ensino/aprendizagem. Apenas queremos significar que as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) devem ser utilizadas e aproveitadas, pois as suas potencialidades para 

ensinar e educar são imensas e revelam-se muito eficazes na sala de aula. Mas, como toda 

a mudança e profundidade não se afiguram tarefa fácil, as Tecnologias de Informação e 

Comunicação devem estar ao serviço da Escola.          

Assim, não se pode ignorar a inserção das TIC no ensino e, muito menos a 

problemática da formação de professores para a utilização destas novas tecnologias, na sua 

prática docente. 

O presente trabalho teve por base uma pesquisa bibliográfica, a partir da qual foi 

possível construir um quadro teórico de fundo, para esclarecer a eficácia dos meios e 

recursos tecnológicos, na sala de aula, como promotores da aprendizagem de determinados 

conteúdos e da comunicação entre professor/aluno e aluno/aluno. 

Concluímos igualmente que a comunicação é um fenómeno complexo e 

indissociável do ser humano, é tão antiga quanto o homem, pois, de uma forma ou de 

outra, sempre comunicou. É um legado tão antigo que se foi desenvolvendo e 

acompanhando na evolução e no enriquecimento humano ao longo dos tempos. O homem, 

com o decorrer da sua evolução biológica, sofreu mutações e transformou-se de acordo 

com as suas condições naturais que o rodeavam e com o contacto com o outro. 

Uma característica fundamental dos meios e recursos tecnológicos é sugerir, dar 

vida e significado às aprendizagens. Como foi referido, estas técnicas se forem bem 

utilizadas, como auxiliares pedagógicos do processo de ensino e aprendizagem, são 

sinónimo de uma melhor motivação, uma melhor apreensão de conhecimentos e resultam 

numa atitude positiva por parte do aluno. Conclui-se que Revestindo-se este estudo de um 

cariz exploratório e, necessariamente, abrangente a todo o sistema dos meios e recursos 

tecnológicos no processo didáctico, afigura-se-nos importante criar linhas mais específicas 

de pesquisa, orientando os futuros estudos, de modo a trabalhar mais esta ou aquela 
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variável e, assim, podermos analisar com mais profundidade os vários vectores que 

confluem no processo didáctico.  

No entanto, as práticas de cada profissional de educação devem colocar-se num 

processo de desenvolvimento e aprendizagem, numa dinâmica recíproca, espiraldada. No 

pressuposto de que cada um desempenha um papel central no seu processo de formação, 

devendo impor-se a si próprio uma formação contínua, num ambiente de colaboração e 

partilha.  

Decorrente destas conceptualizações, a busca da qualidade do ensino deve implicar 

responsabilidade, empatia e acolhimento entre quem a procura e quem nela se envolve, 

para que, todos se possam desenvolver a nível pessoal e profissional. 

Metaforicamente, a formação profissional pode ser representada por uma árvore, 

pois carece de ser plantada e cuidada diariamente para se manter exuberante e viçosa. Uma 

árvore que está sujeita a todo o processo de crescimento e, somente quando atingir a idade 

adulta florescerá, para que depois se possam colher os seus frutos. A formação profissional 

é constituída por diversas folhas, ramificação e pequenos troncos justapostos entre si num 

tronco comum, formando um todo. Desta feita, independentemente da dimensão e do 

posicionamento dos vários elementos que a integram, cada um desempenha uma função 

vital, decisiva e considerável na cadeia da formação holística. 

Qualquer trabalho tem os seus pontos fracos e este não fugiu à regra. Assim, 

apontamos como principal fraqueza o facto de não termos uma amostra tão grande, como 

a que desejávamos, o que sucedeu porque uns docentes não responderam ao questionário e 

outros não o fizeram com o rigor desejado.  

 Como sabemos, isto trouxe algumas limitações ao presente estudo, mas, por outro 

lado, o mesmo, foi realizado em condições reais de actuação dos inquiridos. 
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