
 
Currículo sem Fronteiras, v. 13, n. 1, p. 143-166, Jan./Abr. 2013 

 
 

 
ISSN 1645-1384 (online) www.curriculosemfronteiras.org                                                                             143 

 
 
 

CONSTRUÇÃO CURRICULAR 
 PARTILHADA DA DISCIPLINA TIC E 
EDUCAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 

 
Anna Cecília Sobral Bezerra 
Universidade de Aveiro – Portugal 

 
Francislê Neri de Souza 

Universidade de Aveiro – Portugal 
 
 

Resumo 
O desenho curricular tem sido amplamente discutido por investigadores e docentes, uma vez que 
está profundamente ligado ao desenvolvimento das estratégias de ensino eaprendizagem, 
consequentemente aos resultados da ação educativa. O objetivo central deste artigo é analisar o 
desenvolvimento curricular partilhado, com o envolvimento dos intervenientes da educação, 
nomeadamente de professores e estudantes. Através de um estudo de caso com estudantes do 2º 
ciclo de Bolonha (Mestrado em Educação), da Universidade de Aveiro, Portugal, percebeu-se que 
o questionamento pode ser utilizado com estratégia para construção partilhada do currículo e para 
o desenvolvimento de competências TIC dos professores em formação. A reflexão da experiência 
demonstra que a partilha curricular é uma estratégia possível para a inclusão do aluno nas decisões 
curriculares, convidando-os a ser co-autores da proposta de aprendizagem. 
Palavras chave: Currículo. Desenvolvimento curricular. TIC e Educação. Competências TIC.  
 
 

Abstract 
Curricular design has been widely discussed by both researchers and professors, being that it is 
profoundly connected with the development of teaching and learning strategies, and consequently 
connected to the results of education actions. The main objective of this article is to analyze a 
pedagogical intervention stemming from shared curricular development with the intervention of all 
educational participants, namely professors and students. Through a case study involving students 
of the 2nd cycle of Bologna (Master’s in Education) at the University of Aveiro, Portugal, it was 
understood that questioning can be used as a strategy for a shared construction of the curriculum 
and ICT competence development of professors in training. The reflection on experience 
demonstrates that curricular sharing inviting them to be co-authors in the learning proposal.  
Keywords: Curriculum, Curricular development, ICT and Education, ICT Competences. 
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1. Introdução 
 

Ao longo da história percebe-se que a escola enquanto instituição voltada à educação 
das novas gerações tem contribuído com a manutenção de modelos sociais. Por outro lado, 
pode comprometer-se e atuar na transformação destas estruturas, a depender das 
intencionalidades de suas práticas. Nesse ambiente, onde se entrecruzam interesses sociais 
e econômicos, o currículo configura-se como um meio de estabelecer as estratégias para 
concretizar a educação das novas gerações. 

O sistema social se vale do currículo como poderoso instrumento de instituir uma 
ideologia, legitimando as relações sociais. Como construção humana, o currículo está em 
constante transformação. Goodson (2001) reflete que esta transformação não significa 
necessariamente uma evolução positiva, pois a análise histórica do currículo demonstra 
uma série de descontinuidades e involuções correspondentes ao projeto de sociedade que se 
desejava construir. A reconstrução histórica deve-se não somente para observar como o 
currículo já foi, mas para entender como foi construído e modificado para ser como tal se 
apresenta. Este processo de construção dá-se no espaço-tempo, é concebido socialmente na 
escola em um determinado período, com a colaboração de todos os intervenientes, dentre 
eles professores e alunos, articulado ao projeto social que se projeta ou em execução 
(Sacristán, 2000).  

Desta forma, o currículo precisa deixar de ser concebido como uma lista de conteúdos 
planejados por técnicos que não estão na escola, a ser ministrados e avaliados pelo 
professor em sala de aula. Não custa enfatizar que a visão tradicional do currículo apresenta 
duas características básicas, segundo Apple (1971, p. 29): "The first centers around a 
negative position on the nature and uses of conflict. The second focuses on man as a 
recipient of values and institutions, not on man as a creator and recreator of values and 
institution". Ou seja, o conflito natural em construções sociais é percebido como nocivo à 
ordem, e, portanto deve ser controlado e sufocado, enquanto as pessoas devem ser educadas 
através da transmissão de valores por professores habilitados a reproduzir o que foi 
planejado, sem qualquer criatividade.  

Veiga-Neto (2001, p. 96) alerta que o currículo deve ser analisado como um "artefato 
escolar indissociável das próprias condições históricas em que ele se estabeleceu, e as quais 
ele contribuiu para criar". Mais do que uma questão técnica, o currículo tem uma dimensão 
política, que irá influenciar as opções educacionais desde o planejamento, com o 
estabelecimento das diretrizes, passando pela inclusão e exclusão de determinados 
conteúdos e das metodologias de trabalho, até a avaliação do ensino e da aprendizagem. 

Outra dimensão importante que o currículo influencia no ensino e na aprendizagem é a 
apropriação e/ou reconhecimento que os alunos fazem deste mesmo currículo. Geralmente 
os alunos não se reconhecem num currículo que foi construído inicialmente por outros e 
cujo processo tem padrões em que eles não se identificam. Se os alunos não se identificam 
com o currículo, mais difícil é envolvê-los e motiva-los. Considerando o currículo como 
algo dinâmico e construído na interação, é importante dar uma “palavra” na construção 
curricular deste o seu início mais fundamental até seu desenvolvimento e processo final 
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(Pacheco, 2008). 
O objetivo central deste artigo é analisar desenvolvimento curricular partilhado, com o 

envolvimento de dois dos principais intervenientes da educação - professores e alunos -, 
que nesta proposta passam a ser sujeitos ativos de um desenho curricular inovador, 
favorecendo a aprendizagem ativa.  
 
 
2. Gestão curricular: partilhas entre a escola, professor e aluno 
 

As novas tendências na gestão do currículo indicam modificações na concepção, no 
planejamento e na execução das práticas educacionais, nomeadamente na inclusão dos 
intervenientes diretos – professores e alunos - nesta construção. Desta forma a escola deixa 
de receber programas prontos que devem ser executados pelo professor e assimilados pelos 
alunos. Pacheco (2008) defende a ideia do currículo como deliberação, um projeto portador 
de identidade adequa-se às demandas locais, flexibilizam a prescrição curricular oficial, 
sistematizado através de uma construção coletiva do currículo no interior da escola. Assim 
construído, o autor enfatiza que o currículo passa a ser: 

 
Uma deliberação que envolve a construção de propostas ora adaptadas do 
currículo nacional, ora (re)elaboradas a partir de estratégias de diversificação 
por exemplo, diferenciação dos conteúdos, medida de apoio pedagógicos 
acrescidos, acção tutorial, flexibilização de critérios de avaliação e projetos 
curriculares (Pacheco, 2008, p. 14)  
 

A esta construção que Pacheco e Paraskeva (1999) classificam o currículo como 
deliberação, conceituamos Currículo Partilhado, cuja dinâmica caracterizada pela 
contribuição direta dos intervenientes na relação educativa, nomeadamente professores e 
alunos, estabelecendo os encaminhamentos na construção do conhecimento. O Currículo 
Partilhado se estabelece no diálogo aberto que busca resgatar as expectativas dos alunos 
quanto ao percurso de aprendizagem no âmbito da unidade curricular, e, a partir dessas 
define-se em conjunto as opções pela abordagem de conteúdos, estratégias de 
aprendizagem e avaliação. Ressaltamos que para desenvolver uma proposta curricular 
partilhada é essencial o trabalho cooperativo e colaborativo entre professores e alunos, cuja 
identidade é definida pelos agentes ativos no cotidiano, que legitimam as estratégias e as 
práticas que conduzem o ensino e a aprendizagem ativa.  

Portanto, a concepção de Currículo Partilhado viabiliza-se através da mudança da 
postura de seus intervenientes diretos: da gestão da escola, do professor e do aluno. Apesar 
da discussão neste artigo focar-se nas reflexões sobre as interações do professor com os 
alunos na construção e no desenvolvimento de um currículo partilhado, é necessário 
destacar que a gestão da escola tem uma influência fundamental no desenvolvimento de 
boas práticas de construção curricular, uma vez que intermedia as relações entre as esferas 
administrativas além da escola e a viabiliza ou não.  



 
ANNA C. S. BEZERRA e FRANCISLÊ N. DE SOUZA 
 
 

 
146 

Pacheco e Paraskeva (1999) partem do esquema idealizado por Glatthorn (1997), que 
analisa a operacionalização do currículo, do seu planejamento à sua execução em seis 
níveis: i) Currículo Prescrito; ii) Currículo apresentado; iii) Currículo Programado; iv) 
Currículo Ensinado; v) Currículo aprendido; e vi) Currículo avaliado.  

Todo o processo inicia-se nos documentos que estabelecem as diretrizes dos diversos 
cursos, deliberados externamente à escola para ser concretizado pelo currículo apresentado, 
ou seja, construído pelas instituições de ensino. Na concepção convencional do currículo, 
nos dois primeiros níveis, a interação com o mundo escolar circunscreve-se à esfera 
administrativa, ou seja, geralmente é uma relação burocrática entre os gabinetes de 
planejamento e as secretarias escolares. Somente no terceiro nível, com o currículo 
programado, é que o professor é incluído na discussão, quando irá estruturar as estratégias 
de ensino e de avaliação. Porém na prática, há uma lacuna entre o currículo programado e o 
currículo ensinado, aquele que é desenvolvido na realidade. Conforme Goodson (2001, p. 
78) "O que está prescrito não é necessariamente o que é apreendido, e o que se planeja não 
é necessariamente o que acontece". Ou seja, o que é trabalhado efetivamente em sala de 
aula, difere do que foi planejado, que por sua vez, difere do que foi construído pelo aluno 
(currículo aprendido). Isto implica dizer que nem tudo que é programado pelo professor é 
executado, dada às contingências do contexto de sala de aula, gestão do tempo e reações 
dos alunos no processo de construção do conhecimento. Também é patente que nem tudo 
que é ensinado é aprendido efetivamente, por isso convenciona-se estabelecer níveis 
mínimos de rendimento e aproveitamento na aferição da aprendizagem. 

Por fim, apresentam que há também um currículo avaliado, ou seja, a seleção que o 
professor faz do que foi trabalhado em conjunto com o aluno para ser instrumento de 
aferição do nível ou da qualidade da aprendizagem. Na concepção convencional do 
currículo o aluno é excluído do processo, devendo-se a este um papel passivo de receptor 
do que foi planejado.  

Sá-Chaves (2007, p. 41) explica que no planejamento curricular a gestão da escola 
deve “reconhecer áreas problemáticas da intervenção curricular, planear acções de 
abordagens às soluções possíveis, identificar colaboradores e recursos, clarificar papéis e 
funções, comunicar, auto-implicar.” Em outras palavras, para implantar e implementar 
inovações no ambiente escolar a gestão da escola deve atuar como uma parceira do 
professor, provendo apoio pedagógico e operacional para que a proposta seja desenvolvida, 
além, obviamente, de respeitar-lhe a autonomia através de um diálogo constante para 
orientar os procedimentos. 

Não raro, acredita-se que as reformulações curriculares devem ocorrer no âmbito 
administrativo. Contudo, o professor tem um papel fundamental nesta dinâmica de ajuste e 
adequação do que se ensina e se aprende na escola. Alarcão (2001, p. 2) enfatiza:  

 
A concepção actual de currículo e de gestão curricular reclamam que o professor 
seja não um mero executor de currículos previamente definidos ao milímetro, 
mas um decisor, um gestor em situação real e um intérprete crítico de 
orientações globais. Exige-se hoje ao professor que seja ele a instituir o 
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currículo, vivificando-o e co-construindo-o com os seus colegas e os seus 
alunos, no respeito, é certo, pelos princípios e objectivos nacionais e 
transnacionais (grifos nossos). 
 

Para desenvolver um Currículo Partilhado é preciso que exista a colaboração dos 
intervenientes diretos do processo - professores e alunos. Roldão (1997) defende que o 
professor é o principal especialista no currículo, pois este vivencia no seu cotidiano a 
prática da teoria, da qual a reflexão e a ação atribuem significados a experiência. Em outras 
palavras, o professor tem conhecimento de causa da construção curricular uma vez que atua 
na esfera teórica e prática do processo de ensino e da aprendizagem, cuja inclusão/exclusão 
de saberes a construir, estratégias a desenvolver e os modelos de avaliação têm como 
critério as necessidades e os interesses do aluno.  

A participação do aluno é essencial para entabular a relação dialógica na qual se edifica 
o Currículo Partilhado. Conforme já explicitado, na concepção convencional do currículo o 
aluno não participa da discussão. É um mero receptor dos programas deliberados em outras 
esferas alheias ao seu envolvimento. Cabe a este, na concepção convencional do currículo, 
própria de uma educação “bancária” (Freire, 1998) apenas reproduzir os conteúdos 
ministrados pelo professor, que correspondem à execução de um programa pronto e 
acabado. Já nas dinâmicas de construção do currículo partilhado, ancoradas na participação 
ativa do aluno de acordo com a sua maturidade intelectual, deve contribuir para as opções 
curriculares, conforme Roldão (1997) explica que “se o professor é o gestor do currículo, o 
director de turma é o responsável pela gestão da coordenação curricular mas é ao aluno que 
cabe o papel de regulador de todo o processo” (p. 7, grifo da autora). Ao perceber que a 
socialização das suas opiniões e sugestões são levadas em consideração na definição da 
programação de ensino, converte-se em co-autor da proposta, o que reflete numa postura de 
maior aprendizagem pela própria aprendizagem bem como pela aprendizagem dos 
companheiros (Pombo, Loureiro, & Moreira, 2008).  

Quatro aspectos são fundamentais na integração do aluno na definição dos conteúdos, 
estratégias e critérios de avaliação, conforme a proposta do Currículo Partilhado: i) nível de 
maturidade da turma; ii) estabelecimento das margens de negociação; iii) abertura ao 
diálogo e mediação de conflitos; e iv) orientações básicas sobre as dimensões e abordagens 
dos conteúdos. 

Partilhar as opções curriculares é possível em todos os níveis de formação. Já nos 
primeiros anos da educação básica, o professor pode inquirir os alunos acerca das 
atividades que desejam realizar. Porém há de se considerar a maturidade intelectual dos 
alunos para a tomada de decisão. Obviamente, pré-adolescentes do segundo ciclo da 
educação básica partilharão em profundidade diferente de um grupo de estudantes da pós 
graduação. Além da particularidade de seus esquemas mentais, é necessário levar em 
consideração as experiências vivenciadas e a construção da visão do mundo, que é 
específica em fases diferentes do desenvolvimento humano. Concorre também para o grau 
de partilha a consciência da assunção da responsabilidade na co-construção do currículo, 
quando o aluno deverá exercitar o senso crítico para colaborar na construção do currículo 
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(Mattozzi, 2008; Medeiros & Oliveira, 2011). Portanto, o professor pode (e deve) 
flexibilizar o currículo estabelecido e adequar a sua execução a partir dos conhecimentos 
que o aluno apresenta e dinamizar gradualmente os conteúdos indicados e mais avançados, 
promovendo assim a aprendizagem ativa.  

Igualmente, há que se atentar à definição das margens de negociação do currículo. 
Como já foi explicado, todo o currículo parte de um planejamento fundamentado em 
diretrizes gerais da formação. A formação de um médico, por exemplo, depende de uma 
série de conhecimentos técnicos arrolados no currículo, que não podem ser excluídos, mas 
que podem ser adequados e flexibilizados, com a inclusão do interesse dos estudantes em 
determinado contexto. Portanto, conjuntamente ao nível de maturidade do aluno é 
fundamental delinear o que pode e deve ser incluído, como deve ser executado e quais os 
critérios que guiam a avaliação da aprendizagem.  

Partilhar as decisões curriculares implica em dialogar com os estudantes, e permitir que 
as interferências ocorram e com estas, possíveis discordâncias. Portanto, o professor precisa 
estar preparado para minimizar conflitos e mediar discussões, levando em conta pontos de 
vista discordantes. Além disso, deve estar preparado para facultar um espaço que 
naturalmente lhe é concedido, e ter que fazer adequações e ajustes para incluir a decisão do 
grupo.  

Finalmente, o professor que esteja disposto a construir um currículo partilhado com 
seus alunos, necessita dar orientações básicas sobre os conteúdos que deseja construir de 
forma partilhada. Esta abordagem ou fundamento pode ser estabelecido, por exemplo, 
através de uma leitura de um texto orientador, um vídeo, ou outro documento no início do 
processo de negociação, estabelecendo assim uma dimensão de atuação para a construção 
partilhada do currículo. 
 
 
2.1 O Questionamento como estratégia de inclusão do estudante na Partilha 

Curricular 
 

Dentre as possíveis formas de incluir o aluno na co-construção curricular, o 
Questionamento apresenta-se como estratégia de envolvimento e motivação para a 
participação e colaboração no processo de decisão pedagógica. O Questionamento tem sido 
amplamente estudado desde a primeira metade do século XX, porém, após a década de 
1970 o foco das investigações recaiu sobre o Questionamento feito pelo aluno enquanto 
estratégia de ensino e de aprendizagem (Chin, 2004; Chin, Brown, & Bruce, 2002; Chin & 
Osborne, 2008; Neri de Souza, 2006; Neri de Souza, Watts, & Moreira, 2008; Schein & 
Coelho, 2006). Estimular o Questionamento através da elaboração e refinamento de 
perguntas para aprofunda o nível cognitivo das mesmas motiva o interesse do estudante, 
mobilizando-o para aprendizagem, favorece a participação nas discussões, desenvolve 
respeito às opiniões divergentes, melhora a qualidade das tarefas e proporciona a 
construção de um ambiente adequado à colaboração (Pinho-Alves & Neri de Souza, 2009; 
Teixeira-Dias, Pedrosa de Jesus, Neri de Souza, & Watts, 2005). Através do 
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Questionamento, o conhecimento construído pode ser coletivo, do qual todos os 
participantes colaboram na autoria. Estas possibilidades justificam a aplicação do 
Questionamento como uma estratégia no desenvolvimento do currículo partilhado. Para que 
tudo isto seja efetivo é necessário estimular o questionamento dos alunos, através de 
instrumentos e estratégias para a co-construção curricular. 

É importante enfatizar que apesar dos esforços dos investigadores em aproximar a 
construção teórica da prática no terreno, percebe-se que há uma distância entre o que se 
produz no mundo acadêmico e as necessidades dos professores e professoras que atuam nas 
salas de aula. Os trabalhos de Silva (1990), Sacristán (2000) e Silva e Moreira (2008) 
apontam essa distância entre a teoria e a prática. Alarcão (2008) enfatiza a importância do 
professor na observação do contexto em que atua e deste extrair a problemática, atuar sobre 
esta com estratégias claras, refletir sobre os resultados e expor suas constatações à 
discussão com os seus pares, promovendo dessa forma a construção de um conhecimento 
acadêmico vinculado á prática, contribuindo efetivamente, desta forma com a evolução do 
pensamento educacional. É o que se propõe para as próximas sessões desse artigo. 
 
 
3. Construção do currículo no espaço europeu 
 

O Currículo Partilhado é uma experiência inovadora na gestão do currículo que tem 
como princípio a inclusão do estudante na definição das opções didática. Consoante a este 
envolvimento objetiva-se motivar a participação, a aprendizagem colaborativa e o 
compromisso individual e coletivo com a construção do conhecimento.  

Importa esclarecer que a partir do Processo de Bolonha, a educação superior na Europa 
vivencia uma reordenação, cujo intuito é compatibilizar os sistemas de ensino dos países 
signatários do acordo, dando uniformidade a formação e consequentemente possibilitando a 
equivalência dos graus obtidos em países diferentes, permitindo o ingresso e/ou 
permanência do formando no mercado de trabalho europeu, alinhando-se a uma tendência 
de internacionalização da Europa, para concretização de um mercado regional (Andrade, 
Alarcão, & Santos, 2008; Kwiek, 2004; Serralheiro, 2005; Zgaga, 2006). Assim, as 
instituições de ensino superior assumem claramente o papel de preparadora de profissionais 
de alto nível, com vistas à inovação e o crescimento econômico (Ploeg & Veugelers, 2008). 

A partir desta convenção assinada em 1999 e ratificada em 2001 (Cruz et al., 2003) a 
formação de nível superior europeia organiza-se em ciclos, sendo o 1º nível relativo às 
licenciaturas, com uma formação voltada para o desenvolvimento de competências de áreas 
específicas, o 2º nível para o mestrado, onde decorre a formação dos professores para o 2º 
ciclo do ensino básico e secundário, e o 3º em nível de doutoramento, voltado ao 
aprofundamento das competências de investigação. 

Além da reorganização dos ciclos na educação superior, o Processo de Bolonha incide 
também no modelo pedagógico a ser desenvolvido nas instituições. A partir desse acordo, a 
educação deve ser planejada para o desenvolvimento de competências, com a junção da 
teoria e da prática, com vistas a desenvolver capacidades que sejam necessárias ao 
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desenvolvimento de tarefas no mercado de trabalho. Importa construir não somente o 
conhecimento técnico, mas também o saber fazer e o saber ser (Garcia, 2009). A aferição 
da aprendizagem deve ser feita através da contagem dos ECTS (European Credit Transfer 
System), obtidas a partir da participação em pesquisas, estágios, trabalhos e grupo. Nesse 
modelo de ensino e de aprendizagem "o aprendente assume responsabilidade pela sua 
própria aprendizagem, orientada para um leque de competências a desenvolver e em que o 
papel dos docentes se redireciona para uma dinâmica gestora das aprendizagens" (Andrade, 
et al., 2008, p. 211) 

Atendendo a estes pressupostos, a disciplina TIC e Educação foi baseada nos 
princípios divulgados no documento ICT across the Curriculum (ICT Across the 
curriculum. National Strategy., 2004), editado pelo Departament for Education and Skills, 
no Reino Unido. Estas diretrizes dispõem os conceitos fundamentais e orientações para o 
desenvolvimento das competências em TIC. No 2º ciclo de formação, nomeadamente na 
construção de competências para a docência com e através das TIC (Neri de Souza, 2012)  

Com o uso das ferramentas de comunicação da geração Web 2.0 é possível ampliar o 
espaço de aprendizagem para além do tempo didático em sala de aula, motivar o aluno a 
participação e a partilha de saberes, conforme o modelo sócio-construtivismo preconizado 
por Vygotsky (1988) e adaptado por Wanger (2006) a aprendizagem situada, adequadas 
para os atuais ambientes coletivos de aprendizagem. Essas opções são feitas a partir da 
crença que o ensino deve ser centrado no aluno, conforme Vieira e Vieira (2005, p. 27) 
“quando o professor tem um papel mais passivo comparativamente com o papel atribuído 
para o aluno.” Em outras palavras, o aluno assume uma postura mais ativa e o 
conhecimento é construído através da interação e partilha de informações, orientados pelo 
professor.  

As competências TIC (Costa et al., 2008 ) devem ser desenvolvidas em três níveis: i) 
Certificado de competências digitais, correspondente ao uso mais elementar em que o 
professor deve dominar os conhecimentos básicos das ferramentas TIC e da sua utilização 
no contexto de trabalho, nomeadamente na execução de tarefas rotineiras como o 
preenchimento de relatórios, aposição de notas, edição de textos e atividades. ii) Certificado 
de competências pedagógicas com TIC, que certifica a capacidade do professor em integrar 
as ferramentas tecnológicas em sua prática de ensino, embora restritas à área que leciona, 
favorecendo a interação e partilha informações essenciais para a aprendizagem ativa. iiii) 
Certificado de competências pedagógicas com as TIC de nível avançado, em que o 
professor maneja com destreza as ferramentas tecnológicas e aplica-as eficazmente 
integrando-a ao planejamento, execução e avaliação do ensino e da aprendizagem. Ou seja, 
investiga, cria e inova com e através das TIC. Nesse nível o professor passa a ser 
investigador de sua própria prática, contribuindo efetivamente para a construção do 
conhecimento educacional. Tendo em vista desenvolver essas competências, foram 
desenvolvidas estratégias de ensino e de aprendizagem tendo como ponto de partida o 
planejamento curricular partilhado. 
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3.1 Metodologia 
 

A análise da construção partilhada do currículo foi desenvolvida à luz da experiência 
da disciplina TIC e Educação, no âmbito do 2º ciclo de Bolonha (mestrado) da 
Universidade de Aveiro. No primeiro contato com a disciplina percebeu-se a necessidade 
de construção do programa, inclusive no aspecto documental. A situação de ausência de 
proposta didática oportunizou a construção partilhada com os estudantes na definição dos 
temas, as estratégias de trabalho e os critérios de avaliação.  

Para a reflexão das intervenções realizadas nesse cenário partiu-se da questão de 
investigação central: “Que estratégias podem ser operacionalizadas para a construção 
partilhada do currículo da disciplina TIC e Educação com alunos do 2º Ciclo de Bolonha, 
como forma de inclusão do estudante na concepção e desenvolvimento do currículo?” A 
este questionamento, articula-se o seguinte objetivo geral: Analisar o desenvolvimento 
curricular partilhado, com o envolvimento dos intervenientes da educação, nomeadamente 
de professores e alunos.  

O desenho de investigação fundamentou-se no paradigma naturalista por este modelo 
prover uma proposta de realidade em estudo, através da observação e interação com os 
participantes da investigação (Dezin & Lincon, 1994). Optou-se por um estudo de caso 
devido à adequação das estratégias no atendimento dos objetivos propostos uma vez que a 
investigação objetiva explicar “como” e “porque” determinado fenômeno ocorre, a partir da 
percepção do investigado (Coutinho, 2009; Coutinho & Chaves, 2002; J. B. Duarte, 2008) 
A partir da classificação de Stake (1978), propôs-se um estudo de caso único e 
instrumental, a partir da análise detida de dados de natureza qualitativa, e aporte de dados 
quantitativos.  

A coleta de dados foi realizada no período letivo de 2010-2011, através do 
acompanhamento das atividades presenciais e não presenciais numa lógica b-Learning. No 
início do semestre, foi aplicado um questionário impresso, composto por perguntas 
fechadas e abertas, buscando apurar o nível de conhecimento dos estudantes bem como 
elucidar as expectativas dos estudantes a cerca da unidade curricular. Através da 
metodologia do questionamento, deste inquérito foram extraídas perguntas formuladas 
pelos estudantes, tendo em vista apurar as expectativas e questionamentos mais frequentes 
sobre “TIC e Educação”, exprimindo assim uma visão coletiva.  

No passo seguinte discutiu-se o programa da disciplina. Para esta discussão foi criado 
um documento pré-formatado com base nas expectativas e questionamentos formulados na 
primeira aula. Assim, na segunda aula presencial foi solicitado como tarefa sugestões para a 
co-construção do mesmo. As contribuições dos estudantes foram feitas durante a semana, 
com a utilização do fórum na plataforma Moodle, de modo que todos puderam ter acesso a 
todas as propostas. Nesta dinâmica foram construídas quatro propostas até confluir para 
uma proposta final a ser desenvolvida na unidade curricular. Assim como outros itens, o 
processo de avaliação foi discutido e negociado com o grupo de estudantes. 

O desenvolvimento curricular não se limita a formalização da proposta de ensino. 
Engloba as estratégias de ensino para aprendizagem ativa e a avaliação (Flores & Flores, 
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1998; Moreira, 2001). A partir dessa premissa, as atividades foram desenvolvidas de forma 
sucessiva, com vistas à construção de um produto final proposto como um manual de boas 
práticas para o professor da educação básica, auxiliando-o a integrar as TIC em sua prática.  

No final da disciplina foi aplicado aos estudantes um segundo questionário online 
utilizando o Google Docs (Forms), repetindo a proposta para que o estudante questionasse 
o percurso realizado, tendo em vista verificar comparativamente em relação ao primeiro 
questionário a evolução, permanência ou involução do nível cognitivo das perguntas, entre 
outras dimensões de análise. Com este instrumento foram também apuradas a percepção 
dos estudantes sobre a prática de construção partilhada do currículo.  

A combinação métodos de cariz quantitativos e quantitativos objetiva analisar por 
diversos ângulos os dados coletados no terreno. Duarte (2009, p. 15) explica que através da 
triangulação de dados, “a pesquisa quantitativa pode ser facilitadora da pesquisa 
qualitativa”. Desta forma, os dados quantitativos resultantes da aplicação dos questionários 
foram analisados com o auxílio dos programas SPSS. Para análise dos discursos 
decorrentes das perguntas abertas, utilizou-se o programa WebQDA. Insta esclarecer a 
opção por uma abordagem qualitativa, cuja análise dos dados busca compreender as razões, 
as intenções, os perfis, os padrões e os significados atribuídos pelos autores da ação no 
contexto em que esta se desenvolve (Hoepfl, 1997; Meirinhos, 2006). Os dados 
quantitativos serviram de aporte para a compreensão dos dados qualitativos, e permitiram 
uma sistematização da análise das interações, complementando assim as análises 
qualitativas (Golafshani, 2003; Yin, 2005).  
 
 
4. Resultados e discussões 
 

Análise do modelo de desenvolvimento curricular partilhado foi desenvolvida à luz da 
construção da disciplina TIC e Educação, junto a duas turmas do Segundo Ciclo de 
Bolonha (Mestrado em Educação), com linhas de formação em Ensino de Ciências, 
Tecnologia e Artes Visuais, totalizando 35 estudantes, sendo 19 no turno da noite (turma 
1), e 16 no turno da tarde (turma 2). A média de idades da Turma 1 era de 32 anos, sendo 
com o máximo de 48 e o mínimo de 21 anos. A turma 2, funcionando no período da tarde, 
apresentava uma média de idade de 26 anos, com máximos de 33 e mínimo de 21 anos. 
Percebe-se que é na turma 1 (noturno) concentra os estudantes com mais idade e com o 
maior nível de experiência profissional, distribuídas pelo ensino básico e secundário. Estes 
profissionais em formação continuada e futuros docentes inscreveram-se na disciplina TIC 
e Educação, que está inserida na dinâmica de formação de competências que vão além das 
chamadas competências básicas do Decreto Lei n. 140/2001(Validação das competências 
TIC, 2001), que define:  

 
(...) competências básicas cujo principal objetivo é favorecer a mais rápida 
familiarização da população portuguesa com as tecnologias da informação e o 
incremento acelerado e generalizado do uso da internet na óptica do exercício da 
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cidadania e na prossecução de uma estratégia de maior coesão social e de 
combate à infoexclusão.  
 

Desta forma, esperava-se que o estudante inscrito numa unidade curricular a este nível, 
já detivesse as competências digitais básicas, estando aptos para desenvolver as 
competências pedagógicas e as competências avançadas (Costa, et al., 2008 ). Para verificar 
o nível de interação do estudante com as ferramentas digitais foram questionados sobre os 
aspectos abaixo:  

 
Tabela 1: Níveis de habilidades com ferramentas digitais 

 
Turmas Participantes 

Turma 1 Turma 2 

Discordo 
Sem 

opinião Concordo Discordo 
Sem 

opinião Concordo 

Sei utilizar o correio eletrônico e 
ferramentas web 2.0 

0(0%) 2 (10,5%) 17 (89,5%) 0(0%) 0(0%) 16(100%) 

Faço facilmente pesquisas na 
Internet  

0 (0%) 1 (5,3%) 18 (94,7%) 0 (0%) 1 (6,3%) 15 (93,8%) 

Sou capaz de instalar programas no 
computador e geri-lo  

1 (5,3%) 1(5,3%) 17 (89,5%) 1 (6,3%) 2 (12,5%) 13 (81,3%) 

Sou capaz de aprender a usar um 
novo software lendo o manual 

2 (10,5%) 3 (15,8%) 14 (73,7%) 1 (6,3%) 3 (18,8%) 12 (75,0%) 

Sei trabalhar com o Word, Power 
Point, Excel ou software similar 

0 (0%) 0 (0%) 18 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (100%) 

Tenho um bom nível global de 
conhecimentos informáticos (na 
óptica do utilizador) 

0 (0%) 2 (10,5%) 17 (89,5%) 0 (0%) 1 (6,3%) 15 (93,8%) 

 
Percebe-se, portanto, que o estudante detém habilidades para o uso das ferramentas, e 

que o fato do indivíduo ser nativo ou imigrante digital (Levy, 1999; Prensky, 2009), não 
influencia na desenvoltura do uso de ferramentas informáticas com eficiência. 
Complementar a este questionamento, perguntou-se que outras ferramentas costumavam 
usar. Foram citados os blogs, utilizados por 68% da Turma 1, e 87% da Turma 2. Em 
segundo lugar, foram citadas as Plataformas de e-Learning, sendo que 68,4% da Turma 1 
costumam utilizar, e 100% dos estudantes da Turma 2 utilizam esta ferramenta. Verificou-
se uma diferença na percentagem quando foi perguntado a estas turmas se utilizavam 
software para o ensino. 95% da turma1 disseram que sim, enquanto que 62% da turma 2 
disseram que não, percentual que é compatível com a diferença da experiência docente, 
cujos professores-estudantes concentram-se na turma 1.  

O resultado confirma que os estudantes inscritos nesta disciplina possuem as 
competências digitais em nível básico, ainda que Lopes e Pinto (2010) alertem que apesar 
do amplo acesso às ferramentas digitais e à internet, os estudantes do ensino superior 
apresentam deficiências quanto a competências fundamentais ao desenvolvimento 
acadêmico, nomeadamente nos aspectos de pesquisa, seleção e tratamento da informação. 
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Para além dessas competências essenciais na formação do estudante, o objetivo central da 
unidade curricular é desenvolver competências TIC pedagógicas e avançadas, tendo em 
vista a promoção, criação e disseminação de estratégias de aprendizagem ativa centrada no 
aluno com e através das TIC (Coutinho, 2009). 
 
 
4.1 Desenvolvendo uma proposta de currículo partilhado 
 

No início do semestre letivo os estudantes foram informados que a disciplina não tinha 
um programa curricular pré-definido, constando apenas as diretrizes nacionais mencionadas 
anteriormente. Assim, foram convidados a participar da construção do programa, de modo 
a flexibilizar o currículo e contemplar as expectativas dos estudantes nas opções 
pedagógicas, desde a lista de temas, até a forma de avaliação. Também foram socializadas 
com o grupo as diretrizes da área curricular, que funcionaram como parâmetros para 
adequação dos conteúdos, com vistas a respeitar os documentos legais que norteiam o 
curso. O percurso de construção curricular partilhado foi desenvolvido em três etapas 
consecutivas, conforme a seguir. 
 
1ª Etapa: As Perguntas dos Estudantes como Estratégia para percebermos suas 

expectativas 
 

Fundamentado na teoria da aprendizagem através do Questionamento, verificou-se as 
expectativas dos estudantes em relação à disciplina. Primeiramente, para incluí-los nesta 
construção, estimulou-se a participação com a criação de um ambiente de colaboração em 
que todas as opiniões fossem levadas em consideração. Para perceber as expectativas 
iniciais dos estudantes quanto ao que idealizavam a disciplina, foi solicitado que 
elaborassem livremente perguntas que gostariam que fossem respondidas na durante o 
semestre letivo, seguindo o modelo de brainstorm de questionamento (Loureiro & Neri de 
Souza, 2009). Dessa forma, foi possível perceber também como entendiam a integração das 
TIC na educação, conforme será analisado a seguir.  

Participaram da atividade 14 estudantes na turma 1, elaborando 67 perguntas. Na turma 
2 participaram 11 estudantes que contribuíram com um total de 52 perguntas. 
Posteriormente, eliminadas as repetições, categorizou-se as perguntas quanto ao conteúdo 
em três tipos: i) TIC como Ferramenta auxiliar ao trabalho do professor: ii) TIC como 
estratégia pedagógica; iii) TIC como estratégia para desenvolvimento pedagógico avançado 
que inclui a inovação, o pensamento crítico, criação e investigação, correspondendo aos 
três níveis de competência estabelecidos no PTE (Costa, et al., 2008 ). De acordo com o 
conteúdo das perguntas, obteve-se o seguinte resultado, nas Figuras 1 e 2, que corresponde 
respectivamente as turmas 1 e 2: 
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Figura 1: Visão sobre a integração das TIC reveladas pelas perguntas dos estudantes da turma 1 

 

 
Figura 2: Visão sobre a integração das TIC reveladas pelas perguntas dos estudantes da turma 2 
 

Com base nas figuras 1 e 2, percebe-se que em ambas as turmas cujas concepções estão 
em evidente equilíbrio. Os estudantes esperavam que a disciplina auxiliasse a desenvolver 
habilidades para utilizar as tecnologias, conforme temos nas seguintes perguntas: 

 
Como usar o quadro interactivo na sala de aula? (I.S.M, turma 1) 
 
Que softwares educativos vamos utilizar/explorar? (J.C.L., Turma 1) 
 
Serei capaz de dominar as ferramentas necessárias para dar aulas de artes 
visuais de forma contemporânea? (fotografia digital, vídeo, programas de 
animação, etc) (F.R.A., turma 2). 
 
Que softwares educativos vamos utilizar/explorar? Quais os softwares 
disponíveis ao serviço da educação? (L.P.M.M, turma 1) 
 
Como é que as TIC podem facilitar o meu trabalho de professor se surge sempre 
novas coisas para fazer e aprender, nunca estando o nosso conhecimento 
actualizado? (A.M.V.G. turma 2). 
 

Destaca-se em negrito a principal preocupação revelada através das perguntas dos 

Visão das TIC - Turma 1 

Ferramenta auxiliar ao
trabalho (58,4%)

Estratégia pedagógica
(39,6%)

Estratégia para o
desenvolvimento do
pensamento crítico (2%)

Visão das TIC - Turma 2 

Ferramenta auxiliar ao
trabalho (71%)

Estratégia Pedagógica (27,6%)

Estratégia de desenvolvimento
do pensamento crítico (1,4%)
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estudantes, ou seja, a ferramenta, o software, o hardware. Apenas a última pergunta vai 
além da concepção das TIC como um conjunto de ferramentas auxiliar ao trabalho. 
Descortina-se a necessidade de está sempre atualizado em “novas coisas”. Foi necessário 
explicar aos estudantes que mais importante do que trabalhar um conjunto sempre limitado 
de ferramenta durante um semestre letivo, era necessário desenvolver competência de 
planejamento, avaliação e inovação pedagógica com e através das TIC. Por isso, 
incentivou-se a aprendizagem ativa e autônoma das centenas de ferramentas e recursos já 
disponíveis para cada área de ensino e a competência de integração pedagógica de outras 
ferramentas TIC que surgirão ao longo da vida profissional do professor. 

A preocupação com a aprendizagem no uso das ferramentas tecnológicas e de 
plataformas web 2.0 enquanto recurso também se reflete nos discursos formalizados a cerca 
das expectativas: 

 
Em termos práticos espero melhorar consideravelmente os meus conhecimentos 
a nível de (sic) alguns softwares que me poderão ser úteis durante o processo de 
docência. Que me ajude a compreender melhor os softwares. Que me ensine a 
distinguir os programas (etc) mais adequados para certa finalidade. Que 
termine a cadeira com uma formação mais rica e mais útil no meu futuro 
profissional. (A.P.N.R, turma 2) 
 

A visão das TIC como estratégia de ensino e de aprendizagem, correspondente a visão 
pedagógica da integração das tecnologias foi colocada com igual ênfase nas duas turmas, 
(Turma 1, 39% e Turma 2, 27%), mesmo pelo grupo com menor experiência docente. 

 
Como integrar as TIC na minha prática lectiva? (A.F., turma 1) 
 
Como professores de artes visuais e não de uma área de computadores, esta 
cadeira é-nos dada como sendo apenas uma base em que nos podemos apoiar 
ou algo mais complexo e elaborado? Espero poder manusear mais facilmente 
com ferramentas informáticas e outras que sejam fundamentais para leccionar. 
(A.P.N.R, turma 2) 
 

E revelam também com alguma ênfase as preocupações com a formação dos 
professores e no aparelhamento das escolas para a integração das TIC na prática letiva.  

 
Como é que as TIC podem assumir a importância que lhe foi atribuída por 
decreto, se os professores em geral, não têm a formação adequada para sua 
utilização pedagógica? (A.J. S., turma 1) 
 
Como professor do 1º ciclo, as escolas encontram quase ou nada apetrechadas 
com equipamentos informáticos necessários, como abordar e desenvolver as 
competências gerais neste nível de ensino? (A.M.D.G, turma 1) 
 

Mesmo nestas perguntas que revelam preocupações com a formação dos professores a 
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dimensão meramente instrumental, do software e do hardware está presente. Esta dimensão 
é importante, mas na realidade do contexto das escolas públicas em Portugal existem mais 
recursos disponíveis quanto aos computadores, acesso a internet, software, quadros 
interativos em sala de aula etc. do que competências docentes para otimizar e integrar todos 
estes recursos na didática do dia a dia das escolas.  

Já no terceiro nível, voltado ao desenvolvimento das competências pedagógicas com 
TIC a nível avançado (inovação, criação e investigação), apenas 2% na turma 1 e 1,4% na 
turma 2 das perguntas versava sobre estes aspectos, e ainda assim, de uma forma bastante 
simplificada:  

 
Como será possível, colocar Portugal entre os cinco países europeus mais 
avançados em matéria de modernização tecnológica do ensino em 2010? 
(A.G.F.B., Turma 2) 
 

Utilizando-se do Questionamento, foi possível analisar o nível cognitivo das perguntas, 
a partir da taxonomia SOLO (Biggs & Collis, 1982). De acordo com Chan et al (2002, p. 
515): “SOLO is claimed to be applicable in measuring cognitive learning outcomes in 
different kinds of subjects among different levels of students and on different types of 
assignments". Essa taxonomia prevê que os discursos podem ser codificados de acordo com 
o seu grau de elaboração e complexidade na construção das assertivas e a partir destes, 
classificar o nível de aprendizagem do aluno (Boulton-Lewis, 1994). Os níveis cognitivos 
são classificados do nível mais elementar ao mais elevado, sendo respectivamente: i) Pré-
estrutural, ii) Uni-estrutural, iii) Multi-estrutural, iv) Relacional e, v) Extensão abstrata. A 
tabela 4 apresenta comparativamente os resultados da análise das perguntas obtidas com a 
aplicação do primeiro questionário, no início dos trabalhos e o segundo questionário, 
aplicado no final da unidade curricular. 

 
Tabela 2: Nível Cognitivo das perguntas (inicial e final) 

 INICIAL FINAL 
Nível da Pergunta Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 

PRÉ-ESTRUTURAL 7 (5,6%) 7 (36,84%) 0 (0%) 0 (0%) 
UNI-ESTRUTURAL 109 (87,2%) 10 (52,63%) 2 (12,6%) 7 (14,9%) 

MULTI-ESTRUTURAL 9 (7,2%) 2 (10,6%) 3 (18,75%) 25 (53,2%) 
RELACIONAL 0 (0%) 0 (0%) 8 (50%) 12 (25,5%) 

EXTENSÃO-ABSTRATA 0 (0%) 0 (0%) 3 (18,75%) 3 (6,4%) 
TOTAL (100%) 125 19 16 47 

 
Observando os resultados apresentado percebemos que houve um avanço no nível 

cognitivo das perguntas, refletindo a aprendizagem dos conteúdos através da mudança clara 
da concepção da aplicação das TIC na educação. É importante notar que apesar do número 
total de perguntas tenha diminuído, sua qualidade aumentou, existindo um maior percentual 
de perguntas Relacional e de Extensão Abstrata, conforme os exemplos destacados no 
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Quadro 1: 
 

Quadro 1: Exemplos de perguntas quanto ao nível cognitivo 
Nível Cognitivo da 

Pergunta 
Pergunta 

Pré-estrutural O que significa TIC?(F.M.G.F, Turma 2) 
 

Uni-Estrutural De que forma devem as TIC constar no projecto curricular da turma? 
(A.G.F.B, Turma 1) 

Multi-estrutural Como professores de artes visuais e não de uma área de computadores, 
esta cadeira é-nos dada como sendo apenas uma base em que nos 
podemos apoiar ou algo mais complexo e elaborado? (F.R.A.M.S, Turma 
2) 

Relacional  De que forma os três eixos temáticos de intervenção: tecnologia, 
conteúdos e formação do Plano Tecnológico de Educação podem 
contribuir para que Portugal atinja o seu objectivo referido 
anteriormente? (J.C.L., Turma 1) 

Extensão Abstrata Não será um aumento do nível de exigência necessário para a aquisição 
destes certificados uma boa forma de garantir que os docentes não os 
procurarão apenas para efeitos de progressão na carreia? (B.C., Turma 
2) 

 
 

Percebe-se, já à partida que o Questionamento para além de coletar as expectativas do 
estudante em relação à disciplina, Da mesma forma que a pergunta estimula o aluno, pode 
tornar-se um excelente apoio ao professor, proporcionando aportes à reflexão sobre as 
condições de aprendizagem em que se situam. As perguntas servem, portanto, como 
elemento integrador dos atores educativos que, estimula professores e os alunos a pensar, 
sentir e agir para transformar a ignorância inicial em uma compreensão mais aprofundada 
de sua própria aprendizagem.  
 
2ª Etapa: Construção dos objetivos e do programa 
 

No segundo momento foram co-construídos os objetivos da disciplina. Inicialmente, 
foram solicitadas as sugestões dos estudantes na sessão presencial. Durante a semana, 
através do Moodle, os estudantes deveriam sugerir atividades, a partir das expectativas 
verificadas na primeira etapa. Foram recebidas 20 postagens da turma 1, e 18 da turma 2. 
Dentre os objetivos sugeridos, destacam-se os referentes à utilização das ferramentas 
tecnológicas e estratégias de aplicação das TIC em sala de aula, tendo em vista dinamizar a 
aprendizagem. 

 
Utilizar as TIC na sala de aula. Formas de integrar as TIC na prática lectiva. 
(Turma 2) 
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Articular entre as disciplinas o desenvolvimento da competência em TIC. 
(Turma 1) 
 
Decidir quando e como usar as ferramentas disponíveis (Turma 2) 
 
Conhecer softwares susceptíveis de aplicar na sua actividade profissional. 
(Turma 2) 
 
Produzir material didáctico com base num software. (Turma 1) 
 

Vale destacar que neste momento já haviam sido realizadas discussões presenciais e 
leituras não presenciais, dirigidas à fundamentação da concepção das TIC enquanto 
competências profissionais, concordando com Blocker et al. (2011, p. 159):  

 
Providing instruction for pre-service teachers or professional development for 
in-service teachers on how to use a computer or specific software does not 
assure that it will necessarily increase their understanding of how to integrate 
technology into their teaching practice.  
 

Portanto, a análise dos temas e objetivos sugeridos indicam que as percepções dos 
estudantes já revelam uma inclinação para o desenvolvimento de competências pedagógicas 
e competências pedagógicas com TIC mais avançado de maneira mais nítida, influenciadas 
pelas leituras e discussões. 

Para operacionalizar a construção do programa de trabalho, foi disponibilizado no 
fórum de discussão (Moodle), na secção de materiais, uma grade pré-formatada, para 
encaixar os objetivos sugeridos e as atividades correspondentes no calendário. Com as 
contribuições foram construídas quatro (04) propostas sucessivas. A primeira proposta 
apresentava apenas as diretrizes curriculares para a disciplina e a calendarização sem 
atividades até o final do período letivo. Com base nas respostas dos estudantes disponíveis 
no fórum, foram inseridas as primeiras atividades autônomas e organizado o tempo de 
trabalho, que previa a divisão do tempo didático presencial em discussão teórica e trabalho 
prático em grupos, construindo-se a segunda proposta. Durante o desenvolvimento das 
atividades, foram realizados ajustes no programa, inserindo temas do interesse dos 
estudantes, como uma sessão prática sobre quadros interativos. A quarta e última proposta 
ocorreu com a adequação dos critérios de avaliação, através da discussão com os estudantes 
quanto aos pesos de cada atividade na avaliação final. Percebe-se, que uma proposta de 
currículo partilhado está sempre em aberto. Professor e alunos devem estar disponíveis para 
retomar a discussão dos critérios, atribuindo flexibilidade à construção do currículo. 
 
3ª Etapa: Execução da proposta curricular 
 

A proposta de currículo partilhado fundamenta-se no diálogo constante entre os 
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intervenientes da ação educativa, com vistas a encontrar a melhor maneira de adequar as 
expectativas dos estudantes com as diretrizes curriculares.  

Na execução da proposta do currículo partilhado foram propostas tarefas individuais e 
em grupos tendo em vista a construção de um produto final da unidade curricular, sob a 
forma de um livro eletrônico com sugestões de boas práticasi para integração das TIC na 
educação. Estas atividades foram organizadas de forma consecutiva para instrumentalizar a 
construção de propostas que auxiliem os professores a entender mais claramente as 
diretrizes de aplicação das TIC no processo educativo, bem como sugerir estratégias 
pedagógicas para o desenvolvimento de atividades, tendo como base as ferramentas 
tecnológicas. Assim, o resultado do trabalho na disciplina pode ter uma aplicação prática, 
não só para os estudantes da disciplina, sendo extensivo aos profissionais que desejem 
aceder a este conhecimento. A visibilidade da produção de cada grupo reforçou a 
responsabilidade com o produto final bem como as competências de autonomia na 
aprendizagem, com a oportunidade de fazer escolhas, e a colaboração, na construção deste 
livro.  

Comparando as expectativas dos estudantes apuradas com o primeiro questionário com 
as reflexões sobre a sua aprendizagem, apuradas com o segundo questionário, através do 
programa WebQDA, e tomado novamente por base o sistema utilizado anteriormente (ver 
Visão das TIC, p. 16) as competências TIC (Costa, et al., 2008 ) revelam o seguinte 
percurso: 

 
Tabela 3: Visão dos estudantes sobre Competências TIC (inicial e final) 

 INICIAL FINAL 
Competência Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 

Digital 99 (93,4%) 74 (88,1%) 3 (20%) 6 (21,4%) 
Pedagógica 7 (6,6%) 10 (11,9%) 6 (40%) 17 (60,7%) 
Avançada 0 (0%) 0 (0%) 6 (40%) 5 (17,9%) 

Total de respostas  106 84 15 28 
 

Para além da aprendizagem de conceitos, o discurso dos estudantes revela a construção 
de uma concepção das TIC alinhada às diretrizes da certificação de competências, pois em 
ambos os grupos é perceptível um avanço rumo às competências TIC pedagógicas 
avançadas, abandonando a ideia inicial de que a integração das TIC se resume apenas a 
ferramentas auxiliares ao trabalho do professor, mas está relacionado com as estratégias de 
ensino, aprendizagem e inovação em contexto educativo conforme exprime a reflexão a 
seguir:  

 
No meu âmbito profissional e, apesar de algumas barreiras à utilização das Tic, 
nomeadamente no aspecto aos recursos existentes em ambiente escolar, 
mantenho uma atitude positiva face à utilização das TIC, tendo consciência dos 
benefícios da sua aplicação pedagógica. Uso vários meios tecnológicos nas 
actividades que dinamizo, promovendo em sala de aula a “experimentação” de 
novas ferramentas por parte dos alunos no seguimento de um planeamento 
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reflexivo com intencionalidade no que respeita a objetivos específicos de 
aprendizagem que pretendo que os alunos atinjam. Tento sempre me informar 
acerca de novos recursos que, entretanto são disponibilizados na área disciplinar 
que ministro, de forma de forma a eu própria (sic) desenvolver minhas 
competências TIC e poder cada vez mais oferecer aos meus alunos atividades 
criativas e inovadoras, motivadoras que promovam a sua aprendizagem num 
ambiente descontraído e de qualidade. (L.P.M.M., turma 1) 
 

Analisando as opiniões sobre a percepção dos estudantes sobre a experiência de 
partilha do currículo, detectam-se contribuições e limitações desta prática. Ao final da 
disciplina, e após a apresentação das produções e do exame final, os estudantes que 
responderam ao segundo questionário, expuseram a apreciação à experiência.  

A proposta foi amplamente aceita nas duas turmas. Contudo, as ressalvas apresentadas 
pelos estudantes da turma 1 relacionam-se com o aparente atraso no desenvolvimento da 
disciplina, pois estes jugaram que o tempo empregado nas discussões do currículo 
consumiu um tempo que poderia ser melhor aproveitado na confecção do livro de boas 
práticas, produto final da disciplina. Apontaram também que a estrutura do programa deve 
ser pré-definida, nomeadamente em relação aos objetivos. E por fim, não aprovam a 
proposta por esta provocar insegurança no professor, que chega à sala de aula sem saber ao 
certo que rumo que a discussão irá seguir, ou seja, com a proposta o professor perde o 
controle em definir o que será ensinado. Ocorre que os estudantes estão acostumados a 
terem tudo pré-determinado, e o processo de co-construção pode gerar alguma insegurança 
e incerteza compartilhada por professor e estudantes. Já na visão dos estudantes da turma 2, 
a avaliação foi 100% positiva, não havendo qualquer ressalva ou sugestão de melhoria.  

Assim, percebemos que a proposta de currículo partilhado através do Questionamento 
é exequível e favorece a aprendizagem ativa, mas para que seja efetivamente executado é 
necessário desde que o professor e os alunos assumam papeis diferentes das situações 
tradicionais, dispostos a negociar opções e assumir responsabilidades pela sua própria 
aprendizagem.  
 
 
5. Conclusões 
 

Apesar de vastamente pesquisado, o desenvolvimento curricular é uma área da 
educação em que as teorizações apontam inúmeros caminhos para sedimentar as práticas de 
ensino e de aprendizagem. É no desenvolvimento do currículo que se entrecruzam as 
concepções de educação externas à escola, em resposta as demandas da sociedade. São 
igualmente comuns as rupturas e retrocessos na construção dos modelos curriculares, uma 
vez que estes se concretizam na oferta de uma educação voltada para a formação de um 
determinado perfil de cidadão, de trabalhador, de sujeito. É no planejamento e na execução 
do currículo que se dá o exercício da docência e a formação pessoal, profissional e social 
dos estudantes. 
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O modelo participativo de construção curricular fundamentada no diálogo entre 
professor e estudantes, utilizou-se do questionamento como alternativa para mobilizar, 
envolver e motivar os estudantes à participação, desenvolvendo uma atitude de 
responsabilidade para com a sua própria aprendizagem e com a aprendizagem do grupo. Ao 
professor cabe a adoção de uma atitude receptiva às ideias e habilidades de mediação das 
discussões, intercedendo beneficamente para preservar o encaminhamento dos trabalhos de 
acordo com as diretrizes curriculares estabelecidas. Desenvolver competências TIC foi o 
cenário ideal para introduzir uma forma inovadora de ensinar e aprender, respeitando as 
diretrizes curriculares e incluindo as expectativas dos estudantes no planejamento e 
execução do programa disciplinar.  

O professor que desejar investigar e aplicar a sua prática esta forma inovadora de 
ensino e de aprendizagem deve atentar para três aspectos primordiais: 

i) Maturidade do grupo em questão. Acreditamos que, levando-se em consideração o 
nível de maturidade intelectual dos estudantes, a partilha curricular é exequível em 
qualquer nível de ensino. Contudo, atentar para este aspecto é fundamental para a 
viabilidade da proposta, pois, com grupos mais maduros, cujo senso de 
responsabilidade acerca de sua formação é mais aguçado, é possível realizar uma 
partilha mais ampla. Com grupos mais jovens é preciso analisar qual será o objeto 
de partilha, pois, nestes grupos necessita-se de maior controle. 

ii) Disponibilidade à discussão e flexibilidade para partilhar. O professor precisa ser 
tolerante às diferentes opiniões, atuando como um mediador destas diferenças. 
Assim, será possível encontrar a unidade na diversidade. A flexibilidade é 
fundamental para negociar pontos de vista e incluir nas atividades a perspectiva do 
estudante. 

iii) Gestão do tempo didático. O professor precisa gerir o tempo de trabalho para que a 
proposta seja produtiva, com atividades presenciais e à distância. Nesta proposta, a 
aprendizagem colaborativa, orientada pelo professor é a opção didática mais 
indicada.  

Estudos futuros poderão contribuir ainda mais na clarificação e diversificação de 
estratégias que impulsionem este formato de intervenção educacional.  
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Notas 
 
1 O Livro Ferramentas TIC na escola: Aplicações práticas está disponível na internet através do link 

http://www.bubok.pt/libros/6768/Ferramentas-TIC-na-escola-Aplicacoes-praticas. Sua versão em PDF pode ser 
descarregada gratuitamente. 
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