
Síntese Reflexiva: Recursos Educativos

Recursos Educativos / Recursos Didácticos

Introdução

Este trabalho realiza-se no âmbito da disciplina Recursos e Tecnologia Educativa 

do Curso de Mestrado em Ciências da Educação, área de especialização Pedagogia 

Universitária da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra. 

Tem  como  objectivo  principal  a  reflexão  sobre  “recursos  educativos”  (área 

temática da disciplina). E a criação de uma base de conhecimentos sobre o que são 

recursos educativos; as vantagens do uso de recursos educativos; tipos de recursos 

educativos; etc.

Recurso Educativo

A primeira questão que surge, à partida, será o que é um recurso educativo? 

No entanto a resposta pode, não ser a esperada, pois a definição fornecida é muito 

vasta,  isto  é,  segundo  Graells  (2000)  o  recurso  educativo  pode  ser  um  qualquer 

material, que seja usado com fins didácticos, em determinado contexto educativo. Ou 

seja, um material que tenha sido usado para facilitar a aprendizagem. No entanto, é 

conveniente distinguir recurso educativo de meio didáctico. E nesse aspecto o autor é 
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claro pois define o meio didáctico como sendo um material que é construído com a 

finalidade de ser um facilitador dos processos de ensino-aprendizagem. Resumindo 

qualquer objecto ou material pode ser um recurso educativo, dependendo do contexto 

obviamente,  já o mesmo não se passa com o material  didáctico.  Sendo assim os 

meios didácticos criados com uma intencionalidade importa então saber as funções 

dos mesmos no ensino.

Neste seguimento Graells (2000) sistematizou um conjunto de funções que os 

meios didácticos devem desempenhar. Então segundo o autor eles devem: fornecer 

informação; ser guiões das aprendizagens do aprendente; proporcionar o treino e o 

exercício  de  capacidades;  cativar  o  interesse  e  motivar  o  aprendente;  avaliar 

capacidades  e  conhecimentos;  proporcionar  simulações  com  o  objectivo  da 

experimentação, observação e interacção; criar ambientes/contextos de expressão e 

criação.

Os  recursos  didácticos  podem  então  ser  vários  e  dos  mais  variados  tipo 

também, como podemos ver no Quadro 1 – Tipos de Recursos Didácticos, que se é 

abaixo apresentado.

Quadro 1 – Tipos de Recursos Didácticos

Tipos Recursos Didácticos

Materiais 
Convencionais

Livros, revistas, fotocópias, 
documentos escritos
Jogos didácticos
Materiais manipuláveis
Materiais de laboratório

Materiais 
Audiovisuais

Filmes; diapositivos; acetatos;
Rádios; CDs, Dvd, cassetes, discos
Televisão; vídeo; documentários

Novas 
Tecnologias

Computador, programas informáticos
Internet
Televisão interactiva

Adaptado de Graells (2000)
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Em relação a estas últimas, as novas tecnologias, a sua evolução tem trazido 

grandes progressos a vários níveis.  E são neste momento também já uma grande 

ajuda e um importante pilar no ensino nas mais variadas áreas.

Como referem Nascimento & Fillho (2002: 86) as novas tecnologias além de 

permitirem  uma  rápida  e  eficaz  “difusão  de  material  didáctico  de  interesse  para  

professores  e  alunos,  permitem,  entre  outras  possibilidades,  a  construção  

interdisciplinar de informações produzidas individualmente ou em grupo por parte dos  

alunos geograficamente dispersos, o desenvolvimento colaborativo de projectos e a 

permuta de projectos didácticos entre os professores.” ou seja, criaram o espaço ao 

desenvolvimento de novas forma de ensino como o e-learning.

Surge assim a questão: Quais as vantagens do uso de recursos? Questão a 

essa à qual vários autores foram respondendo ao longo do tempo.

Em relação às novas tecnologias foi já descrito anteriormente por Nascimento 

& Fillho (2002) algumas das vantagens de algumas das novas tecnologias. No entanto 

é ainda de referir que Valente, por exemplo, há uma década atrás referiu que: “(...)  

cada  dia  surgem  novas  maneiras  de  usar  o  computador  como  um  recurso  para  

enriquecer e favorecer o processo de aprendizagem. Isso nos mostra que é possível  

alterar  o  paradigma  educacional;  hoje,  centrado  no  ensino,  para  algo  que  seja  

centrado na aprendizagem” (Valente, 1993:15).

Esta  é  no  fundo  a  meta  que  se  pretende  atingir  com  o  uso  de  recursos 

didácticos:  facilitar  a  aprendizagem,  e  desenvolver  capacidades,  permitir  que  a 

aprendizagem ocorra  de  forma  regular  e  justa.  Depois,  e  dependendo  do  que  se 

pretende  ensinar,  surgem  os  recursos.  Possivelmente  haverá  os  que  serão  mais 

vantajosos em algumas áreas que outros, dependendo sempre do que se pretende 

ensinar e como se pretende ensinar. No entanto é, ainda, de frisar a importância da 

avaliação de um recurso didáctico,  para saber  se  ele  realmente  foi  eficaz  na sua 

função.
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Conclusão 

Os recursos didácticos são actualmente um importante auxilio aos professores, 

no ensino. 

E quase tudo pode ser um recurso didáctico, se for usado num contexto de 

formação específico com o intuito de facilitar a aprendizagem.

Dentro  dos  vários  tipos  de  recursos  didácticos  que  podemos  utilizar  estes 

devem ser escolhidos de acordo com a adequação àquilo que realmente se pretende, 

isto é, devem ser usados os recursos que melhor sirvam os propósitos daquilo que é 

pretendido ensinar e que os aprendentes apreendam.

As  novas  tecnologias  vieram  revolucionar  de  alguma  forma  o  ensino, 

introduzindo novas possibilidades de pesquisa de informação,  de partilha, e até de 

aprendizagem, com o e-learning.

Não é de deixar de reflectir é sobre as verdadeiras vantagens de um recurso 

didáctico num determinado contexto, para mais tarde perceber melhor também como 

se processa a aprendizagem e de que forma este recurso é um facilitador da mesma.
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