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Resumo: Passaram quase dez anos desde o surgimento da web 2.0. A internet rompeu o tradicionalismo do 

ensino e trouxe inúmeras ferramentas que facilmente são adaptadas ao processo ensino-aprendizagem, 

permitindo assim, uma interação dinâmica entre alunos e professores, e uma relação mais cooperativa e 

colaborativa. O presente trabalho apresentará parte de um estudo eminentemente interpretativo e descritivo, 

centrado na análise da utilização de ferramentas e serviços web por parte dos professores do 3.º ciclo e do ensino 

secundário. Esta análise resultará numa perspetiva sobre a crescida utilização destes recursos e pela vontade dos 

professores potenciarem cada vez mais estes serviços no meio dos seus instrumentos de interação com os 

alunos e com a restante comunidade escolar. Embora a utilização destes recursos seja cada vez maior, existe 

ainda um longo caminho a percorrer, no que toca à adequação às novas tecnologias que vão surgindo na rede e 

a todas as outras que por diversas razões ficam pelo caminho. 
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Introdução 

Estamos perante uma era onde alunos e professores vivem plenamente com as novas tecnologias, originando 

uma sociedade tecnologicamente dependente. Os alunos, jovens nativos digitais (Prensky, 2001) adequam-se 

rapidamente às evoluções tecnológicas, enquanto os professores, imigrantes digitais (Prensky, 2001), 

provenientes de gerações diferentes, fazem esforços no sentido de envolverem as suas práticas pedagógicas 

com os novos meios tecnológicos. Computadores portáteis ultracompactos, tablets, telemóveis de última 

geração, consolas de videojogos e ecrãs ultrafinos, todos com uma conexão em comum: a internet. Estas 

tecnologias de informação e comunicação potenciam múltiplas características que possibilitam a criação de 

cenários de educação, capazes de promover uma diferenciada realidade educacional nos alunos e nos 

professores, eliminando obstáculos no tempo e no espaço, criando ambientes de ensino-aprendizagem on-line 

altamente pedagógicos. 

 

A introdução das TIC nas escolas nos últimos 10 anos potenciou-as através do investimento e da aquisição de 

equipamentos modernizados e da formação de docentes, no sentido de serem orientadores e mediadores de 

aprendizagens em ambientes tecnológicos presenciais ou à distância. A crescente evolução da internet nos lares 

portugueses é também uma justificação para este cenário, uma vez que, aproximadamente metade (48,8%) dos 

lares de Portugal continental dispunha de acesso à Internet em 2010, enquanto em 2003, a percentagem total 



era de 29% (Taborda, 2010). De acordo com a mesma fonte, 96.1% dos estudantes portugueses utiliza a web para 

fins de estudo, realização de trabalhos e pesquisa de definições. O que transforma esta rede mundial alargada, 

numa das tecnologias mais importantes que o ensino atualmente tem. Estando os alunos presentemente 

sempre ligados à web, seja nas redes sociais como o Facebook ou em serviços de reprodução de vídeos como o 

Youtube, é importante os professores percebem como estas ferramentas e serviços da os podem ajudar a 

transmitir conhecimento e a inovar nas práticas pedagógicas. 

 

Quais os contributos da web como fonte de conteúdos para ensinar e aprender? Que tipo de utilização de 

ferramentas e serviços é feita pelos professores? Que experiências pedagógicas e projetos envolvem? E como é 

que os serviços sociais da web podem ajudar alunos e professores a aprender no contexto da sociedade da 

informação e do conhecimento? Estas são as questões para as quais procuramos resposta no estudo realizado a 

professores do 3.º ciclo e do ensino secundário. 

 

Metodologia 

A escolha da metodologia de investigação tem por base os objetivos do trabalho que se pretende atingir, a 

natureza do problema em estudo e as questões que se pretende responder (Baptista & Sousa, 2011). Daí que o 

presente estudo, tenha como base uma metodologia de investigação quantitativa na recolha da informação, 

através de um estudo descritivo segundo Marshall e Rossman (citado por Baptista & Sousa, 2011), que descreve 

rigorosa e claramente um dado objeto de estudo na sua estrutura e funcionamento. Apresentando como 

objetivo a exibição de dados, indicadores e tendências observáveis através da recolha de medidas quantificáveis 

a partir de uma amostra. 

 

A amostragem definida, foi uma amostragem por conveniência, uma vez que, a recolha de dados foi 

desenvolvida através de inquérito por questionário. A utilização de um inquérito neste estudo, deve-se há 

necessidade de obter informações a respeito de uma grande variedade de comportamentos no processo ensino-

aprendizagem, de forma a compreender fenómenos, como as atitudes e as preferências dos professores. 

 

Instrumento 

O questionário,  proporcionado por uma ferramenta web, denominada por SurveyGizmo, estava estruturado da 

seguinte forma: sete questões de âmbito geral; duas questões para os não-utilizadores de ferramentas web no 

ensino; oito questões para os utilizadores de ferramentas web no ensino,  sendo que todas são do tipo fechado, à 

exceção de três questões sobre as práticas pedagógicas levadas a cabo com ferramentas e serviços da web. As 

questões, eram maioritariamente obrigatórias na sua resposta. Este inquérito teve a participação voluntária de 

vários professores do 3.º ciclo e do ensino secundário. A amostra não é representativa da população, uma vez 

que, o objetivo do estudo é captar ideias e identificar aspetos críticos, através da recolha  de dados de forma 

rápida e eficaz, o que tornou esta abordagem a mais apropriada para as questões. Segundo Ghiglione e Matalon 

(citado por Baptista & Sousa, 2011), a qualidade das conclusões retiradas de um inquérito, depende da 

composição da sua amostra. Naturalmente, que na recolha de dados, o ideal seria considerar a totalidade da 



população. Contudo, Ghigglione e Matalon (citado por Baptista & Sousa, 2011), referem que “não existe qualquer 

método que nos assegure, em todos os casos, uma amostra absolutamente representativa”. 

Sujeitos da Amostra  

Há a noção, que o tamanho da amostra condiciona o resultado do estudo, uma vez que, se a amostra fosse a 

totalidade dos professores do 3.º ciclo e do ensino secundário em Portugal, o erro da amostragem seria nulo. 

Porém, estudar toda a população representativa é impraticável, na maior parte dos casos, por motivos de 

distância, custo, tempo e logística (Baptista & Sousa, 2011). Assim, não havendo essa possibilidade, esperou-se 

obter o maior número de respostas no inquérito que possibilitasse uma análise critica e fundamentada dos 

resultados. O endereço web do inquérito foi partilhado por correio electrónico e em diversos grupos de docentes 

da rede social Facebook. Na parte inicial do inquérito, os sujeitos foram informados dos objetivos do estudo e da 

importância da sua participação. Do mesmo modo, foi transmitido, a garantia de anonimato no tratamento dos 

dados. O inquérito esteve disponível durante quinze dias para obtenção de respostas.  

 

Tratamento de dados 

Independentemente da abordagem escolhida neste estudo, a análise dos dados recolhidos foi uma etapa 

fundamental no processo de investigação. Segundo Miles e Huberman (Baptista & Sousa, 2011) existem três 

componentes na análise quantitativa que foram largamente adotados neste estudo. A primeira consiste num 

processo de seleção dos dados recolhidos juntamente com uma operação de redução dos dados em excesso. 

Numa fase posterior, surge a componente designada por data display, que é responsável pela apresentação dos 

dados. Este processo finalizou-se com a interpretação e verificação das conclusões. O objetivo desta análise 

prende-se com a necessidade de aferir a utilização de ferramentas web no processo ensino-aprendizagem. 

 

Conceito de Web 

A web surgiu no inicio dos anos 90, pelas mãos do investigador Tim Berners-Lee, que desenvolveu os 

componentes necessários para transmissão de documentos hypertext através da internet. Depois de vários anos 

com a primeira versão da web, onde proliferavam páginas HTML interligadas, surgiu em 2004 o conceito de web 

2.0, descrito por O’Reilly como uma nova geração da web: a geração da web como plataforma, onde o utilizador é 

o ator principal. Referiu ainda, que as contribuições dos utilizadores na rede serão a chave para o domínio da web 

2.0 (O’Reilly, 2005), transformando o papel dos utilizadores num papel ativo, definindo-os como uma das 

principais fontes de conteúdo. Esta grande envolvência de utilizadores na web estimulou diversos 

desenvolvimentos técnicos, nomeadamente o aumento substancial da largura de banda (download e upload), a 

ubiquidade, a mobilidade, a capacidade de armazenamento de dados e o número de servidores web espalhados 

pelo mundo (Crook, 2008), e fez com que esta rede disponibilize milhares de serviços que se podem constituir 

como ferramentas inovadoras no contexto da educação.  

 

Antes de aprofundar qualquer questão resultante deste estudo, é fundamental distinguir o termo web do termo 

software. Assim, programa, aplicação informática ou software, são um conjunto de instruções, executadas por um 

computador, ao contrário do dispositivo físico, o hardware, onde essas instruções se executam (Howe, 2002). Já a 



web, é um termo derivado da sigla WWW e representa um conjunto de sites interligados em rede, que ao longo 

das últimas décadas, evoluíram de uma simples página estática de consulta de informação, até plataformas 

poderosíssimas de vídeo-streaming, comércio electrónico, trabalho colaborativo, sistemas de faturação, entre 

outras. É então importante definir que uma ferramenta ou serviço web está disponível num computador ou 

noutro dispositivo electrónico com acesso à internet, maioritariamente independente do seu sistema operativo, 

ou seja, do software de sistema do dispositivo, uma vez que, a maior parte das ferramentas web depende da 

arquitetura do browser e não das características funcionais do sistema operativo. Tal como já foi referido, a 

evolução da internet fez com que a web se tornasse numa das tecnologias preferidas dos programadores de 

software. Uma vez que, as aplicações passaram a correr em servidores fisicamente disponíveis e os utilizadores a 

ter acesso à informação ou às aplicações em qualquer parte do mundo, independentemente do computador ou 

dispositivo que estavam a utilizar. Ao contrário do que por vezes se manifesta, a web deixou de ser um depósito 

de informação e de simples consulta e passou a ser uma plataforma à escala global onde o utilizador produz e 

gere informação em ferramentas on-line. Além do mais, a web passou a apresentar vantagens face às chamadas 

aplicações desktop, uma vez que, existe uma maior estandardização ao nível tecnológico e uma convergência nos 

equipamentos através do acesso múltiplo de variados dispositivos. Ao mesmo tempo o resultado da informação 

passou a ser também da responsabilidade dos utilizadores, uma vez que, ganharam o papel de autores e 

gestores dos conteúdos disponíveis. 

 

Tendo em conta o propósito deste estudo: a utilização de ferramentas web no processo ensino-aprendizagem, 

apenas se considerou válido, ferramentas e serviços web que tenham como ponto de partida a utilização de um 

browser. Todas as restantes ferramentas que se referem à utilização da internet foram consideradas inválidas e 

não constituíram a lista de ferramentas e serviços web sobre a qual os docentes foram interrogados. Como por 

exemplo, o Skype no âmbito da comunicação on-line, o TeamViewer no acesso remoto ou o MSN Messenger no 

instant messaging, que por não apresentarem as características de uma aplicação web, não foram considerados. 

 

No contexto educacional a crescente utilização da internet por parte dos professores, alunos e encarregados de 

educação, tem sido um alvo de interesse constante de investigadores em Portugal e no estrangeiro. Através de 

uma pesquisa em vários repositórios de artigos científicos é possível encontrar diversos estudos tendo como 

base a web e os seus principais intervenientes. Daí que, existam um sem número de efeitos positivos na utilização 

de ferramentas web no contexto ensino-aprendizagem (Coutinho, 2008a). Assim, tornou-se fundamental adoptar 

este propósito como suporte para este trabalho e partir em busca das atividades que os docentes desenvolvem 

nas suas escolas com os seus alunos. 

 

Apresentação e discussão de resultados 

O número total de respostas completas obtidas no inquérito foi de 228, sendo que, 30.3% (n=69) corresponde 

aos sujeitos do sexo masculino e 69.7% (n=159) do sexo feminino. A faixa etária dos 30 aos 34 anos foi a que mais 

participantes reuniu, 27.2% (n=62), seguido da faixa dos 35 aos 39 anos com 21.9% (n=50) e da faixa dos 40 aos 

44 anos com 12.7% (n=29). De destacar que nenhum professor participante tinha mais de 65 anos e apenas um 

tinha menos de 24 anos. 



 

No que se refere às áreas de lecionação, a área com maior número de participações no inquérito foi a área de 

Informática (550) com 18.9% (n=43), seguido da área de Português (300) com 16.2% (n=37), a área de 

Matemática (500) com 12.7% (n=29), a área de Inglês (330) com 7.5% (n=17), a área de Geologia e Biologia (520) 

com 7.0% (n=16), a área de Física e Química (510) com 6.6% (n=15), a área de Artes Visuais (600) com 6.6% (n=15), 

a área de História (400) com 6.1% (n=14) e entre outras com menos de 6% participação De referir que as áreas de 

Alemão (340), das Ciências Agro-Pecuárias (560) e de Música (610) não tiveram nenhum docente participante. 

 N.º % 

Excelente 49 21.6% 

Muito bom 75 33.0% 

Bom 73 32.2% 

Razoável 29 12.8% 

Pouco experiente 1 0.4% 

Fraco 0 0% 

Tabela 1 - Domínio da informática na ótica de utilizador 

Das 227 respostas obtidas nesta questão, 21.6% (n=49) dos professores inquiridos, referiram que o seu nível de 

domínio da informática, na ótica de utilizador, é excelente. Sendo que, 25 docentes pertencem à área da 

Informática (550). A Tabela 1 justifica então, o à vontade que atualmente os professores têm no manuseamento 

das tecnologias ao nível do utilizador. 

 N.º % 

Computador 224 98.7% 

Tablet 25 11.0% 

Smartphone 45 19.8% 

Câmara fotográfica digital 67 29.5% 

Câmara de vídeo digital 25 11.0% 

Leitor de MP3 24 10.6% 

Mesa de desenho 5 2.2% 

Outro 24 10.6% 

Tabela 2 -  Equipamentos utilizados no dia-a-dia como professor 

A Tabela 2 mostra que a utilização de equipamentos electrónicos é muito comum por parte dos professores. O 

computador está presente no dia-a-dia de 98.7% (n=224) dos docentes, sendo que, os tablets 11.0% (n=25), os 

smartphones 19.8% (n=45) e as câmaras fotográficas digitais 29.5% (n=67), têm  também alguma expressão no 

trabalho docente. 

 N.º % 

Várias vezes ao dia 217 95.6% 

Uma vez por dia 4 1.8% 

2 ou 3 dias por semana 2 0.9% 

Uma vez por semana 2 0.9% 



Raramente 2 0.9% 

Nunca 0 0% 

Tabela 3 - Frequência de acesso e utilização da Internet 

Tal como já foi referido neste estudo, a utilização da internet tem sempre vindo a crescer desde o início da última 

década. Desta forma, a Tabela 3 reflete de forma inigualável que esta rede já não é dispensada pelos professores, 

sendo que, 95.6% (n=217) acede e utiliza-a várias vezes ao dia. 

 N.º % 

Sim 175 77.1% 

Não 52 22.9% 

Tabela 4 - Utilização de ferramentas web no trabalho docente 

No cerne da questão principal deste estudo, os docentes inquiridos revelaram um sentido de oportunidade 

imenso no que diz respeito à utilização de ferramentas web no seu trabalho docente (Tabela 4). Das 227 

respostas obtidas, 77.1% (n=175) dos professores referiu que utiliza este tipo de ferramentas no seu trabalho 

docente. 

Posição Ferramenta web Ocorrência 

1 YouTube 163 

2 Gmail 141 

3 Moodle 127 

4 Wikipédia 112 

5 Dropbox 99 

6 Escola Virtual 82 

7 Facebook 82 

8 Google Drive 81 

9 Slideshare 80 

10 Scribd 73 

11 Google Search 71 

12 Blogger 67 

13 Google Maps 61 

14 Priberam 43 

15 Prezi 42 

16 Google Sites 42 

17 Wordpress 34 

18 Google Calendar 30 

19 Google+ 29 

20 Picasa 27 

Tabela 5 - Ferramentas web utilizadas no contexto profissional 

Na tabela 5, estão representadas as vinte ferramentas web mais referidas pelos professores, no que toca às suas 

preferências de as incluir como ferramentas do seu contexto profissional. De salientar que o YouTube, site de 



partilha de vídeos em formato digital, é aquele que mais ocorrências reuniu neste estudo. Apesar de não ser o 

serviço web mais antigo da lista (o YouTube data do inicio de 2005), faz jus à 3.ª posição que mantém atualmente 

no Alexa (Web traffic and ranking). O próprio YouTube tem uma área dedicada aos vídeos educacionais e 

transformou-se num dos melhores recursos que os alunos e os professores têm atualmente para os auxiliar no 

ensino e na aprendizagem. 

 

Ainda na análise da Tabela 5, constata-se que as ferramentas do Google são hoje amplamente utilizadas pelos 

professores, daí que os serviços disponibilizados pelo Google constituam lugares de destaque nesta tabela, 

encontrando-se o YouTube na 1.ª, o Google Mail ou o Gmail na 2.ª, o Google Drive na 8.ª, o Google Search na 

11.ª, o Google Maps na 13.ª, o Google Sites na 16.ª e o Google Calendar na 18.ª e o Google+ na 19.ª posição, 

mostrando claramente que esta geração da web é marcada pelos crescentes serviços que a Google coloca à 

disposição de todos os utilizadores. Afirma-se então dizer, que a Google deixou há vários anos de ser um mero 

motor de pesquisa e transformou-se numa ampla plataforma de aplicações e serviços web que trouxeram para o 

ensino-aprendizagem cenários para o desenvolvimento de experiências e desafios (Coutinho, Lisbôa, & Junior 

Bottentuit, 2011), enquanto os alunos têm a oportunidade de consultar as informações nos mais variados 

formatos como texto, áudio, vídeo, apresentações e animações, as quais podem favorecer uma aprendizagem 

muito mais rica e significativa (Coutinho et al., 2011). 

 

No seguimento da Tabela 5, é importante salientar a presença no Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) na 3.ª posição, uma vez que, este software livre constitui um ambiente virtual de 

aprendizagem que é utilizado por escolas e universidades de todo o país há mais de meia década. Na posição 

seguinte, surge a Wikipédia, a enciclopédia on-line está disponível desde 2001 e conta com mais de 19 milhões 

de artigos em mais de 200 línguas. Na quinta posição está o sistema de armazenamento de ficheiros Dropbox, 

baseado no conceito de cloud computing, onde o fundamental é manter os ficheiros sincronizados e disponíveis 

em diversos dispositivos e utilizadores. 

 

A ferramenta web mais recente da lista, é a Escola Virtual, que ocupa a posição número seis. Este projeto 

educativo da Porto Editora nasceu em 2005 e tem como objetivos motivar os alunos a estudar e ajudar os 

professores na efetiva integração das tecnologias na sala de aula. Ao longo dos últimos anos foi ganhando 

notoriedade e adesão de várias instituições de ensino, alunos e encarregados de educação, porém nem o facto 

de não ser uma aplicação web de livre acesso, uma vez que é necessário a aquisição de uma licença de utilização 

paga, demoveu a expressiva utilização que é manifestada nos inquiridos deste estudo. 

 



	  

Gráfico 1 - Regularidade de utilização 

 

Quando questionados sobre a regularidade da utilização dos tipos de serviços disponíveis, 41.1% dos inquiridos 

afirmou que utiliza sempre serviços de armazenamento e partilha de ficheiros, como o Dropbox, o Google Drive 

ou o Sky Drive. Os serviços de vídeo como o YouTube ou o Vimeo são ocasionalmente utilizados por 64.3% dos 

docentes, enquanto 26.3% afirmar utilizar constantemente este serviços. A utilização de plataformas de blogging 

regista 39.6% de utilização ocasional e 13.0% na utilização constante. Já as plataformas de criação de 

apresentações electrónicas, como o Prezi ou o Google Drive, os dicionários e tradutores, como o Priberam e 

Google Translator e os sistemas de Wiki, tem uma expressão de utilização ocasional muito significativa, acima dos 

50% dos docentes inquiridos. Porém as ferramentas de tradução não são 100% confiáveis, transmitindo textos e 

expressões traduzidas de forma errada. 

 

Num campo contraproducente está a utilização dos sistemas de leitura de RSS, como o Google Reader, que 

permite a agregação de conteúdos de diversas formas. Esta tecnologia permite o acesso do utilizador à 

informação de diversos sites, sem ter de aceder individualmente a cada um. Uma vez que, a tecnologia RSS 

centraliza e a atualiza a informação de forma automática, permitindo um ganho de tempo absolutamente 

significativo. No mesmo cenário está a utilização de sistemas de Social Bookmarking, como o Delicious e a 

utilização de plataformas de Social Media, como o Flickr e o Pinterest, onde acima de 40% dos docentes afirma 

nunca usar este tipo de serviços. 

 

Quando questionados sobre a origem ou a razão de utilizarem ferramentas web nas suas atividades docentes, 

69.3% (n=122) dos professores refere ser uma iniciativa pessoal, enquanto 25.6% (n=45) indica que a utilização 

destas ferramentas é promovida pela escola a todos os grupos de leccionamento e 5.1% (n=9) aponta ser 

promovida pelo departamento de lecionação (5.1%). 

 

Conscientes que as ferramentas web são cada vez mais, instrumentos metodológicos e inovadores no ensino, 

constatamos através das respostas de uma questão de itens abertos com uma escala do tipo Likert, que as 
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ferramentas web permitem uma maior aproximação dos alunos aos professores e às respetivas matérias; 

potenciam a partilha de conhecimentos entre alunos-alunos e professores-alunos; incrementam a livre 

aprendizagem dos alunos na sala de aula e principalmente em casa; além de promover a interajuda e a 

cooperação entre os agentes educativos e de constituir um canal alargado de comunicação e um repositório de 

conteúdos e informações. Tais factos vêm ao encontro da opinião de (Coutinho, 2008b) ao considerar que o uso 

de ferramentas web transforma a escola num local aberto ao exterior, que constrói conhecimento através da 

junção da aprendizagem e do divertimento de forma formal e informal, respetivamente. Porém, e no que foi 

apurado neste estudo há ainda algumas reticências apresentadas pela comunidade docente, referindo que este 

canal de comunicação permite aos alunos o desvio de valores e a falta de atenção, o que de certa forma, acresce 

alguma responsabilidade aos professores, no sentido de mediarem as suas atividades on-line de forma mais 

próxima e responsável. Principalmente, porque 50.3% (n=88) dos docentes inquiridos, referiram que a web é um 

meio mal utilizado e aproveitado pelos alunos. No entanto, quando questionados se a utilização de ferramentas 

web por parte dos professores contribui positivamente para o processo ensino-aprendizagem, 48.3% (n=85) 

referiu sempre, enquanto 50.6% (n=89) apontou às vezes. 

 

Experiências pedagógicas realizadas pelos docentes 

Relativamente às experiências pedagógicas protagonizadas pelos docentes inquiridos, foi possível concluir, que 

os professores atualmente detêm, várias potencialidades ao nível da escala de taxonomia de Bloom. São capazes 

de compreender, aplicar e analisar, avaliar e criar conteúdos e práticas pedagógicas que escapam ao tradicional e 

que envolvem mais os alunos na sala de aula e em casa (Arends, 2012). 

 

No contexto de ensino e de aprendizagem o YouTube é das ferramentas preferidas dos professores e dos alunos. 

Esta ferramenta tal como descrita pelos docentes inquiridos neste estudo, pode ser usada de diversas formas. Na 

primeira o professor sugere aos alunos a visualização de diversos vídeos sobre os temas da aprendizagem. Na 

segunda forma, o professor assume o papel de criação de conteúdos, neste caso, de vídeos temáticos e solicita 

aos alunos trabalharem com eles no contexto de sala de aula e em casa. O Google Maps apesar de não constar 

na Tabela 5, foi reportada por professores de Geografia e de História nas suas práticas, referindo que possibilita 

uma navegação mais intuitiva por locais que outrora era impossível serem visualizadas, além da exploração livre 

que os alunos podem fazer em quase todos os pontos do globo. Os blogs podem ser utilizados de forma 

individual ou coletiva. São muito versáteis em termos de exploração pedagógica, muito fáceis de conceber e 

atualizar, e daí, a enorme popularidade e o interesse crescente em aferir o seu potencial educativo. As 

plataformas de e-elearning, continuam a ter uma preferência notória entre os docentes, o Moodle é utilizado para 

partilha de conteúdos, realização de atividades de avaliação on-line, fóruns e submissão de trabalhos e projetos. 

As redes sociais também não estão esquecidas, fruto de grande interesse que o Facebook despertou no mundo 

empresarial e na sociedade em geral, daí que se tenha tornado uma ferramenta ímpar na comunicação entre 

alunos e professores. Além disso, os docentes referiram que as ferramentas de conversação on-line são uma mais 

valia na hora de comunicar fora da escola com os alunos, uma vez que, facilmente conseguem esclarecer as 

dúvidas e até realizar um momento de avaliação de conversação em língua inglesa com os alunos. Mas a 

utilidade das ferramentas web é tão vasta, que em cada professor existe praticamente uma nova ideia e uma 



nova atitude, daí que, seja possível também utilizar o Google Sites para a criação de um portefólio digital ou o 

serviço MyHeritages para a realização de uma árvore genealógica com todos os elementos da família. 

 

Limitações à utilização de ferramentas web 

A resistência à mudança é uma opção muito presente na vida dos professores. Os hábitos criados, as 

metodologias utilizadas, entre outras práticas pedagógicas, transforma uma atividade que se quer dinâmica, num 

formato amplamente estagnado. Quando questionados sobre a utilização de ferramentas web no trabalho 

docente, 77.1% (n=175) responderam positivamente a estas práticas, no entanto, 22.9% (n=52) dos docentes 

indicaram que não fazem uso destas ferramentas. Sendo que 30.2% (n=16) referiu que não vê benefícios na 

utilização neste tipo de ferramentas nas suas práticas laborais, 15.1% (n=8) mencionou falta de conhecimentos 

de informática, 11.3% (n=6) não acompanha as evoluções tecnológicas na web e 7.6% (n=4) indicou que não 

domina a língua inglesa. Alguns professores indicaram ainda, que algumas escolas não têm equipamentos em 

número suficiente para trabalhar com estas tecnologias em sala de aula nem potenciar os alunos a estas práticas. 

 

Considerações finais 

As práticas educacionais tradicionais já não oferecem aos futuros professores todas as habilidades necessárias 

para capacitar os alunos a sobreviverem no atual mercado de trabalho (UNESCO, 2008). Daí ser necessário rasgar 

as metodologias antigas e tradicionais, acrescentar a criatividade humana de alunos e professores e fomentar a 

participação on-line e presencial de toda a comunidade educativa. Pois de acordo com Voges et al. (citado por 

Coutinho et al., 2011) continuar apenas com as tradicionais ferramentas de ensino e não procurar o uso da 

informática na sala de aula é ignorar este recurso de propagação e criação do conhecimento. 

 

Neste estudo apresentamos uma ideia global do trabalho pedagógico que atualmente os professores estão a 

desenvolver com o uso de ferramentas web. Neste sentido, podemos afirmar que a utilização deste tipo de 

serviços e ferramentas tem ganho particular interesse crescente dos professores no meio educacional. O correio 

electrónico tornou-se a ferramenta preferida de comunicação não presencial entre professores e alunos. A 

utilização de recursos audiovisuais, como vídeo-aulas, está cada vez mais em voga, tal como a criação de 

comunidades virtuais de aprendizagem, através de redes sociais como o Facebook. A partilha de informações 

transformou-se num ciclo sem fim, onde diariamente os serviços mais notórios nesta área como o Slideshare ou 

o Scribd, recebem milhares de megabytes em conteúdos. As plataformas de e-learning, como o Moodle, 

continuam a ser uma aposta nas escolas portuguesas, apesar da maioria dos professores ainda não as dominar. 

Os dicionários on-line constituem cada vez mais uma aposta dos professores das disciplinas de línguas, uma vez 

que, são mais práticos, mais rápidos e mais económicos que os tradicionais dicionários e os serviços de 

armazenamento on-line (cloud storagem) são usados pelos professores e pelos alunos para a partilha de ficheiros 

de dimensões consideráveis. 

Esperamos, desta forma, incentivar os docentes menos ativos nestas ferramentas a partirem e a explorarem este 

mundo virtual em busca de novos paradigmas para as suas atividades docentes. Este estudo, revelou ainda, que 



o uso destas ferramentas está muito focado em cerca de vinte a trinta serviços e ainda envolve pouco 

ferramentas como as wikis ou o social bookmarking. 

 

Dos professores espera-se perseverança na capacidade de aprender a aprender, inovação e criatividade, 

interação com os alunos e ambientes virtuais, e mudanças nas suas práticas, até porque segundo (Coutinho et al., 

2011) o professor solicita tarefas onde os alunos copiam e colam as informações da web, quando na verdade 

deveriam solicitar atividades que exigissem a criação e a reflexão sobre as informações consultadas. É 

fundamental os professores perderem o medo de mudar as suas práticas. Colocarem os velhos conceitos de lado 

e investirem em práticas tão simples e tão dinâmicas, e que já são tão comuns entre os seus alunos. 

 

Apesar do futuro da web parecer uma incógnita, entendemos a web como o futuro virtual cada vez mais 

presente no mundo real e educacional. 
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