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resumo 
 

 

A integração das tecnologias de informação e comunicação na educação faz 
parte de um conjunto de medidas de políticas educativas e é invocada, 
frequentemente, quer no âmbito político quer académico, como sendo uma 
ação que desencadeará transformações a vários níveis e inovação no campo 
educativo.  
O presente trabalho de investigação teve como objetivo desenvolver um 
estudo sobre políticas de integração das Tecnologias de Informação e 
Comunicação no currículo das escolas públicas do segundo ciclo do ensino 
secundário do Namibe – Angola. De modo particular, pretendeu-se analisar o 
discurso político-normativo emanado nos documentos oficiais, as medidas e 
ações operacionais desencadeadas pelo poder executivo e as transformações 
resultantes desses processos em contexto educativo. 
Na fundamentação teórica, entre outros aspetos abordados, realça-se, no 
âmbito da reforma e inovação educativa, que a crença na transformação da 
realidade educativa com base no plano das orientações para a ação, ou seja, 
em decretos, constitui uma das marcas clássicas que caracterizam o setor da 
educação. Se, por um lado, é importante legislar de modo a apontar caminhos 
para a ação, deve, por outro lado, ter-se a consciência da complexidade do 
respetivo processo, na medida em que as mudanças decretadas não garantem 
a sua implementação. 
Relativamente à metodologia, importa salientar que, tendo em conta a 
natureza do estudo, se elegeu o estudo de caso de índole exploratória como 
estratégia de pesquisa, sustentada em técnica de análise de conteúdo, bem 
como a estatística descritiva para tratamento dos dados obtidos por intermédio 
da análise documental, entrevistas e questionários, como técnica/instrumento 
de recolha de dados. 
A par da criação/construção de salas/laboratórios de informática e o respetivo 
apetrechamento, bem como a capacitação de professores para o respetivo uso 
e a disponibilidade de serviços de internet, mobilizados para o 
desenvolvimento da iniciativa política para integração das TIC nos planos de 
estudos das escolas secundárias do Namibe, a análise dos resultados 
evidencia a existência de descontinuidades e assimetrias em termos de 
investimentos, o que indica que o processo de integração das TIC no plano de 
estudo das escolas analisadas não tem sido fomentado de forma sistemática, 
o que vem pondo em causa a eficácia da respetiva iniciativa. Entre as 
fragilidades verificadas, destacam-se: a falta de um documento específico de 
diretrizes para a operacionalização e a concretização da respetiva iniciativa ao 
nível das escolas do Ensino Secundário; escassez de recursos financeiros 
para apoiar a integração efetiva das TIC nos planos de estudo das escolas 
analisadas – com consequência direta quer na capacitação contínua dos 
professores quer na aquisição, manutenção, reposição e atualização dos 
recursos tecnológicos –, aliada à falta de projetos para articular as TIC e a 
pedagogia ao nível das escolas envolvidas no estudo. Entre outras 
fragilidades, as mencionadas constituem-se, por um lado, como obstáculos 
que inviabilizam o impacto e, consequentemente, as transformações 
pretendidas para o alcance dos objetivos em relação ao novo figurino de 
formação de profissionais no âmbito das estratégias de implementação das 
políticas TIC delineadas nos planos de estudo. Por outro lado, os respetivos 
obstáculos podem comprometer o conjunto de investimentos já efetuados e 
posicionar a maioria das escolas como atrasadas, tendo em conta o estado de 
regressão em que se encontram. 
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abstract 

 
The integration of information and communication technologies in education is 
part of a set of educational policy measures and is often invoked, both in the 
political and academic spheres, as an action that will trigger transformations at 
various levels and innovation in the educational field.  
This research work aimed to develop a study on policies for integrating 
Information and Communication Technologies in the curriculum of public 
schools in the second cycle of secondary education in Namibe - Angola. In 
particular, it aimed to analyze the political-normative discourse emanating from 
official documents, the operational measures and actions triggered by the 
executive power and the transformations resulting from these processes in the 
educational context. 
In the theoretical basis, among other aspects addressed, it is emphasized, in 
the scope of educational reform and innovation, that the belief in the 
transformation of the educational reality based on the plan of guidelines for 
action, that is, in decrees, constitutes one of the classic marks that characterize 
the education sector. If, on the one hand, it is important to legislate in such a 
way as to point out paths for action, one must, on the other hand, be aware of 
the complexity of the respective process, to the extent that the changes 
decreed do not guarantee its implementation. 
With regard to methodology, it is important to point out that, taking into account 
the nature of the study, the exploratory case study has been chosen as a 
research strategy, supported by a content analysis technique, as well as 
descriptive statistics for the treatment of data obtained through document 
analysis, questionnaires and interviews, as a data collection technique. 
Along with the creation/construction of computer rooms/laboratories and their 
respective equipment, as well as the training of teachers for their use and the 
availability of internet services mobilized for the development of the political 
initiative for the integration of ICT in the study plans of secondary schools in 
Namibe, the analysis of the results highlights the existence of discontinuities 
and asymmetries in terms of investment, which indicates that the process of 
integrating ICT into the study plan of the schools analyzed has not been 
systematically fostered, which is calling into question the effectiveness of the 
respective initiative. Among the weaknesses observed we find: the lack of a 
specific document of guidelines for the operationalization and implementation 
of the respective initiative at the level of Secondary Education in schools; lack 
of financial resources to support the effective integration of ICT in the study 
plans of the schools analyzed – with a direct consequence both in the 
continuous training of teachers and in the acquisition, maintenance, 
replacement and updating of technological resources – allied to the lack of 
projects to articulate ICT and pedagogy at the level of the schools involved in 
the study. Among other weaknesses, those mentioned are, on the one hand, 
obstacles that make the impact and, consequently, the intended 
transformations to reach objectives that seem impossible in relation to the new 
training of professionals within the strategies for implementing ICT policies 
outlined in the study plans, and, on the other hand, the respective obstacles 
may compromise the set of investments already made and position most 
schools as lagging behind, considering the state of regression they are in. 
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Nota introdutória  

Nesta secção, contextualiza-se e fundamenta-se o estudo, apontando motivações 

pessoais que o justificam. Seguidamente, apresentam-se a questão de 

investigação e os objetivos que orientaram o projeto desenvolvido. Procede-se, 

ainda, à caracterização do estudo e da metodologia adotada e descreve-se a 

estrutura organizacional da tese.  

Contextualização  

O impacto do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) na esfera social sente-se em diferentes vertentes da vida das pessoas. No 

campo educativo, as TIC são encaradas como um suplemento que pode servir 

como catalisador de mudança e contribuir para a melhoria da gestão, acesso e 

obtenção dos melhores resultados educacionais. Isso porque proporcionam, ao 

processo educativo, o incremento de novas ferramentas, atividades e ambientes 

diferentes dos tradicionais (tais como a interação diferenciada e em tempo real 

que se pode estabelecer no âmbito da formação a distância, permitindo superar 

barreiras geográficas e horário formal de aula; a possibilidade de acesso a várias 

fontes de informação e a dados; a partilha de informação e ficheiros entre 

estudantes, professores e instituição escolar; o acesso a recursos educativos 

digitais e laboratório online, além da influência positiva na motivação e na 

retenção da informação). Poderá proporcionar, ainda, o bem-estar das pessoas e 

a envolvência das mesmas em aprendizagem ao longo da vida (Paiva, 2002; 

Burns & Koster, 2016; OCDE, 2019). Porém, independentemente de as 

tecnologias possibilitarem dinamizar e estruturar o processo educativo de forma 

diferenciada, a sua presença na escola não garante a inovação educativa e tão-

pouco o alcance de melhores resultados escolares, na medida em que a inovação 

envolve mudanças profundas quer ao nível das conceções quer dos 

comportamentos (Cardoso, 1997; Fullan, 2007). 

As potencialidades educacionais das novas tecnologias vêm sendo estudadas 

desde a década de 70 do século passado e continuam a ser discutidas na 

atualidade, forçando os estudiosos das Ciências da Educação e os respetivos 

responsáveis a uma reflexão contínua (Almeida, 2008; Reis, Santos & Tavares, 
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2012). Neste seguimento, a preocupação e o interesse crescente pelo potencial 

das tecnologias encontra-se cada vez mais no centro das atenções da 

comunidade internacional, tornando-se não somente um objeto de estudo, mas 

também um tema da agenda política em vários países, no âmbito dos 

compromissos assumidos nos fóruns internacionais no domínio da Educação 

(Fórum de EPT 2000; Fórum de Educação 2030; Agenda 2030; Estratégia 

Continental de Educação para África 2016-2025). O investimento nas TIC foi 

considerado de tal forma pertinente que os estados-membros dos fóruns mundiais 

de Educação referenciados incluíram, nos seus compromissos, esse investimento 

como um dos objetivos para alcançar a participação efetiva nas sociedades 

económicas do século XXI e, de modo particular, fortalecer o sistema de 

educação para que os formandos, sem discriminação de qualquer natureza, 

possam adquirir as competências necessárias para viver e trabalhar na nova era 

da sociedade do conhecimento.  

Angola, sendo um país-membro, não está à margem dos referidos compromissos. 

Em conformidade, e de modo a adequar o ensino às exigências contemporâneas, 

o Governo da República de Angola (GRA), no âmbito da reforma vigente e em 

consonância com o Plano Nacional de Educação para Todos (2001-2015) e o 

Plano de Desenvolvimento Nacional (2018-2022), tem desenvolvido um conjunto 

de ações que visam a melhoria dos planos de estudo, o alargamento das áreas 

de formação, a formação de professores, a reabilitação, a construção e a 

extensão da rede escolar, procurando assim ampliar e proporcionar os serviços 

de educação para todos. As medidas incluem, ainda, a aprovação do Plano 

Nacional da Sociedade da Informação, adiante referido, e a integração das TIC 

nos currículos do segundo ciclo do ensino secundário (doravante designado por II 

CES), por intermédio da disciplina de informática, e a criação de cursos médios e 

superiores nesta área, com o objetivo de proporcionar aos formandos 

conhecimentos e competências técnicas que lhes permitam usar o computador e 

outros recursos tecnológicos no exercício das suas atividades profissionais.  

A integração das TIC nos planos de estudo das escolas secundárias é encarada 

pelo Governo como uma estratégia que pode contribuir “para a melhoria do 
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processo de ensino-aprendizagem e a universalização de um conjunto de 

competências básicas em TIC para o exercício de uma cidadania ativa nas 

sociedades baseadas no conhecimento” (Menezes, 2010, p. 14). 

Decorrida mais de uma década, consideramos, porém, que é pertinente 

desenvolver e aprofundar o conhecimento nesta matéria, pelo facto de se registar 

ainda uma insuficiente de produção de estudos científicos que visem analisar e 

compreender o impacto das políticas públicas na integração das TIC na Educação 

em Angola.  

Outrossim, o facto de o autor ser funcionário afeto ao setor da educação no 

Namibe (local de estudo), exercendo as suas funções no Gabinete Provincial da 

Educação, Ciência e Tecnologia (GPECT), bem como formador e docente de 

Informática, levou a um questionamento e a uma problematização sobre o 

processo e o impacto das políticas de integração das TIC nas escolas do ensino 

secundário, contribuindo fortemente para o desenvolvimento do presente trabalho 

de investigação. Salientamos ainda, decorrente da nossa pesquisa bibliográfica 

(de documentos disponíveis na internet), que a maioria dos estudos 

desenvolvidos estão principalmente direcionados para as práticas de utilização 

das TIC em contexto educativo. 

Apraz observar que foi selecionado o II CES pelo facto de, em primeiro lugar, o 

respetivo ciclo de ensino, que beneficia do novo sistema educativo aprovado pela 

Lei 13/01, Lei de Base do Sistema de Educação e implementada em 2004, 

integrar as TIC no seu plano de estudo, como acima referido, precisamente no 

nível em que os alunos têm acesso pela primeira vez a aprendizagens 

relacionadas com as TIC em contexto formal. E, por outro, constituir um dos 

objetivos estratégicos do GRA, no âmbito da reforma vigente, que é o de fomentar 

o ensino secundário numa perspetiva de viveiro de formação de jovens 

direcionado para o mercado de trabalho, promovendo a sua qualificação e o 

desenvolvimento diversificado de competências, incluindo a utilização das TIC 

durante o desempenho profissional (ver GRA, 2001). 

Na senda da Educação em Angola, importa enfatizar, de forma sintética, que uma 

das grandes preocupações recentes do Estado angolano, no âmbito das políticas 



6 

 

educativas, é a de favorecer o acesso à educação formal a todos os cidadãos, de 

um modo geral, e, em particular, de todas as crianças em idade escolar, 

procurando assim esbater as desigualdades sociais que marcaram a história do 

país no período que antecedeu a independência, em 11 de novembro de 1975. 

Porém, para além da importância do acesso de todos os cidadãos à educação 

formal, é crucial que se equacionem, com equidade, as oportunidades de 

exploração das mesmas ofertas educativas com vista ao progresso coletivo. E, 

em contrapartida, procurar banir as assimetrias que se registam, a exemplo do 

quadro apresentado pelo Ministério da Educação, ao referir que “os investimentos 

em infraestrutura e outros equipamentos no SEE vigente não foram uniformes em 

todo o território nacional” (MED, 2011, p. 9), o que não devia suceder, na medida 

em que o currículo em vigor na República de Angola é de âmbito nacional. Por 

outro lado, a respetiva constatação pode levar os formandos, do mesmo nível ou 

ciclo de ensino, a apresentarem um certo desequilíbrio em termos de 

aprendizagem e, consequentemente, impossibilitar que os mesmos concorram em 

pé de igualdade face às exigências e oportunidades sociais. 

A preocupação com a equidade no tocante à formação de quadros em Angola 

remonta aos primórdios da independência do país, e uma das preocupações do 

setor, já na altura, foi a de encarar a política educativa nacional como um dos 

pilares fundamentais para a afirmação do país no “concerto das nações 

progressistas e democráticas” (MED, 1978, p. 23). Para os devidos efeitos, 

apontou-se não somente a necessidade de se garantir uma educação condigna e 

inclusiva, como também a atualização permanente e harmónica do sistema de 

educação e ensino nacional com o desenvolvimento socioeconómico e técnico-

científico do resto da humanidade. Neste seguimento, e no âmbito das 

insuficiências que caracterizaram o Sistema de educação (aprovado em 1977 e 

implementado em 1978), concretamente o acesso e a qualidade, durante os 23 

anos de vigência da primeira reforma pós-independência (ver o Relatório de 

Balanço do Grupo de Prognóstico do MED de 1986 e Estratégia Integrada para a 

Melhoria do Sistema de Educação da RPA de 2001) e que continuam a ser um 

dos grandes desafios contemporâneos do setor da educação. O Executivo 

Angolano, com base nos compromissos internacionais, regionais e nacional de 
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educação para todos (2001-2015), aprovou em 2001 a Lei 13/01, Lei de Base do 

Sistema de Educação e Ensino (LBSEE), como referido anteriormente, que 

permitiu legislar as bases legais para a realização da segunda reforma em 

Angola, implementada em 2004, com o objetivo de colmatar as insuficiências 

acima mencionadas, bem como reforçar a eficácia e equidade do Sistema de 

Educativo. 

Do exposto, importa salientar que foi no âmbito do processo de restruturação 

curricular do sistema de educação, aprovada em 2001 e implementada em 2004, 

que foi processada a integração das TIC nos planos de estudos das escolas do II 

CES, com o objetivo de adequar o ensino e a qualificação dos formandos às 

exigências da nova era da sociedade de informação e conhecimento, onde as 

tecnologias desempenham um papel de destaque na produção de bens e serviços 

e no quotidiano dos cidadãos, de modo geral. Nesta perspetiva, a OCDE (2015) 

sublinha que os estudantes que não forem habilitados com competências para o 

manejo das TIC, ou seja, para a sua inserção no mundo digital, não poderão 

participar plenamente da vida económica, social e cultural do seu meio social. Em 

conformidade, apraz observar que a pesquisa bibliográfica realizada permitiu 

constatar que existem preocupações a nível internacional, na área da 

Administração e Políticas Educacionais, em perceber que tipos de transformações 

educativas se realizam efetivamente com a introdução das tecnologias educativas 

nas escolas públicas. O presente estudo tem a mesma preocupação, sendo o seu 

contexto Angola. Consideramos relevante a problemática em causa, na medida 

em que nos interessa estudar e compreender as transformações decorrentes das 

políticas de integração das TIC em Angola para o alcance dos objetivos 

delineados nos planos de estudos das escolas do II CES, concretamente da 

província do Namibe, no âmbito das competências a desenvolver nos alunos, a 

saber: a) competência no domínio de saber científico, técnico e tecnológico; e b) 

competência no domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Centrando-se na administração e políticas educacionais relacionadas com a 

integração das TIC na Educação, o presente estudo tem como finalidade analisar 

o processo e o impacto das políticas de integração das TIC nos planos de estudos 



8 

 

das escolas públicas do II CES do Namibe, Angola, na perspetiva dos membros 

da administração educativa do Namibe com responsabilidade ao nível da 

integração das TIC e dos professores. Em particular, procurou-se estudar as 

multirregulações político-organizacionais constantes dos documentos oficiais e a 

sua articulação com as medidas e ações operacionais levadas a cabo pelo setor 

da Educação de Angola no Namibe e as transformações resultantes desses 

processos.   

Questão e objetivos de investigação  

Questionar é um ato humano que visa uma melhor compreensão da realidade 

envolvente. Do ponto de vista da investigação científica, a definição da questão 

de investigação é, provavelmente, um dos passos mais importantes a ser dado no 

processo de pesquisa, na medida em que permite delinear e guiar o percurso da 

investigação num determinado campo de estudo (Yin, 2015). Neste seguimento, 

Costa (2008) enfatiza que a questão de investigação constitui, do ponto de vista 

metodológico, “a coluna dorsal da investigação” (p. 31). É por intermédio da 

questão levantada que se definem os objetivos de estudo e todo o conjunto de 

procedimentos indispensáveis para o cumprimento cabal de um determinado 

trabalho de pesquisa, tendo em conta as opções metodológicas assumidas 

(idem). Em suma, as questões de investigação permitem orientar o modo como se 

planifica um estudo, delineando as ações e a intervenção num determinado 

contexto. 

Em função da natureza do objeto do presente estudo, formulou-se a seguinte 

questão de investigação: que transformações emergiram, na opinião dos 

membros da administração educativa do Namibe e de professores, do processo 

de integração das TIC no currículo formal a nível das escolas secundárias do II 

ciclo?  

Na sequência da questão levantada, traçámos os seguintes objetivos de 

investigação relacionados com a análise bibliográfica e documental (estudos na 

área e documentos políticos) e, também, objetivos focados no conhecimento da 
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realidade em estudo: as escolas públicas do II CES da Província do Namibe, 

Angola.  

Objetivos de investigação  

O objetivo geral pode ser assim definido: compreender o processo e o impacto 

das políticas de integração das TIC nos planos de estudos das escolas públicas 

do II CES do Namibe, na perspetiva de membros da administração educativa do 

Namibe e de professores.  

Os objetivos específicos que nortearam o presente trabalho de investigação 

foram: 

1. Conhecer as diretrizes relativas à integração das TIC no plano de estudos 

das escolas secundárias do II CES, que emanam dos documentos 

produzidos por organismos supranacionais; 

2. Compreender como têm sido integradas as TIC em contexto educativo de 

acordo com os estudos na área; 

3. Conhecer as medidas operacionais para as escolas do II CES definidas 

para o Namibe e que decorrem de políticas de integração das TIC em 

Angola;  

4. Analisar os processos de integração das TIC em contexto educativo nas 

escolas do II ciclo do ensino secundário da Província do Namibe; 

5. Identificar e problematizar os resultados que emergem das ações 

subjacentes à implementação das políticas de integração das TIC em 

Angola nas escolas do II ciclo do ensino secundário do Namibe; 

6. Identificar os fatores potenciadores e os eventuais obstáculos que incidem 

nas políticas públicas de integração das TIC em contexto educativo, nas 

escolas do II ciclo do ensino secundário do Namibe. 

Em termos metodológicos, importa salientar que a investigação desenvolvida se 

enquadra no paradigma interpretativo, de natureza predominantemente 

qualitativa, por procurar compreender um dos fenómenos contemporâneos como 
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é o das implicações das políticas de integração das TIC nas escolas públicas do II 

CES no Namibe-Angola.  

Elegeu-se como estratégia de pesquisa o estudo de caso exploratório, sendo o 

caso a integração das TIC nas escolas do II CES do Namibe. As unidades de 

análise são as escolas secundárias da província. Esta opção metodológica foi 

eleita pelo facto de se pretender analisar o fenómeno em curso, ou seja, 

contemporâneo no seu contexto natural, recorrendo a diversas fontes de 

evidência. 

Com base na metodologia adotada para a presente investigação, o processo de 

recolha de dados abrangeu três (diferentes) técnicas e instrumentos, 

nomeadamente: a) pesquisa documental; b) inquirição por entrevistas 

semidiretvas presenciais; e c) inquérito por questionário. Para o tratamento dos 

dados, optou-se pela análise de conteúdo e pela estatística descritiva, esta última 

com suporte no formulário do Google. 

A análise e a discussão dos resultados obtidos de diferentes fontes foram 

mediadas por um processo de triangulação de dados e de pesquisadores, com o 

objetivo de se procurar interpretar e compreender melhor o caso estudado, dentro 

do seu contexto real, e permitir assim um maior grau de confiabilidade das 

conclusões do estudo.  

Organização e estrutura da tese  

Nesta secção descreve-se a organização estrutural do presente trabalho de 

pesquisa com base na abordagem sintética das partes que a constituem. Importa 

salientar que, para além da introdução e das considerações finais da investigação 

desenvolvida, a tese está dividida em três partes (Enquadramento teórico e 

político-normativo do estudo; Desenho metodológico e trabalho empírico; e 

Apresentação e análise de resultados) e, no geral, comporta cinco capítulos, 

nomeadamente: 1) Globalização e reforma educativa; 2) Integração das TIC na 

Educação: Políticas supranacionais e nacionais na área; 3) Panorama 

educacional em Angola; 4) Metodologia de investigação; e 5) Descrição e análise 

cruzada dos resultados. 
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Parte I – Enquadramento teórico e político-normativo do estudo 

Na primeira parte, constituída por uma estrutura composta de três capítulos, que 

abaixo se apresenta, englobou o enquadramento teórico e político-normativo do 

estudo.  

No capítulo 1, globalização e reforma educativa, faz-se uma abordagem teórica 

dos conteúdos e temáticas relevantes no âmbito das políticas educacionais, 

respeitantes à internacionalização e à regulação das políticas educativas, bem 

como reformas e inovação educativa.  

No capítulo 2, tendo como tema central as políticas de integração das TIC na 

Educação, aprofunda-se a análise de literatura sobre as políticas educativas. Em 

particular, explora-se as recomendações supranacionais para a integração das 

TIC na educação e analisa-se a problematização dos processos inerentes à 

integração das TIC na educação. Aborda-se, seguidamente, as políticas de 

integração das TIC no ensino secundário em Angola e a experiência internacional 

na área, abordagem antecedida de uma síntese de estudos sobre políticas de 

integração das TIC na educação. Por último, realiza-se uma análise dos fatores 

potenciadores e dos obstáculos que incidem no impacto das políticas em causa 

no processo educativo. 

No capítulo 3, procura-se realizar uma análise do panorama político-normativo e 

educacional numa perspetiva histórica, com base em documentos (institucionais e 

académicos) publicados, seguida da caracterização do II CES e da descrição do 

balanço de implementação da reforma vigente segundo o Ministério da Educação 

(MED, 2011). 

Parte II – Desenho metodológico e trabalho empírico 

A segunda parte corresponde ao desenho metodológico e trabalho empírico 

realizado, comportando um dos capítulos do presente estudo, concretamente o 

capítulo 4. Neste capítulo, descreve-se e justifica-se as opções metodológicas 

assumidas, seguida da caracterização do contexto de investigação e dos 

participantes, bem como os procedimentos relativos à recolha e tratamento dos 

dados e à descrição do percurso efetuado para a sua materialização. 
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Parte III – Apresentação e análise de resultados e considerações finais 

A terceira parte, constituída por um capítulo (capítulo 5), engloba a apresentação 

e análise de resultados e considerações finais do trabalho de pesquisa realizado. 

No capítulo 5, são apresentados, primeiramente, os resultados da análise 

documental e das entrevistas, com base na descrição das unidades de texto 

extraídas das categorias. Apresenta-se, depois, a análise dos resultados dos 

questionários dirigidos aos professores participantes no estudo. Na fase terminal, 

isto é, nas Considerações Finais, apresentam-se a conclusão e uma reflexão 

sintética do trabalho desenvolvido e apontam-se, ainda, as limitações deste 

estudo, sugerindo-se outros estudos na sua continuidade. 

O esquema que abaixo se apresenta (figura 1) ilustra as diferentes partes do 

desenvolvimento do trabalho de investigação, bem como um breve delineamento 

dos detalhes da sua execução, que serão desenvolvidas, na sua plenitude, nos 

capítulos subsequentes para maior compreensão deste estudo.  

Figura 1 – Partes da investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor  
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CAPÍTULO 1 – GLOBALIZAÇÃO E REFORMAS DA EDUCAÇÃO 
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Nota introdutória 

Neste capítulo desenvolve-se uma abordagem teórica de temas que nos 

permitem refletir sobre a problemática das regulações das políticas educativas a 

nível supranacional e o seu impacto nos diferentes contextos, bem como as 

complexidades dos processos inerentes à reforma e inovação educativa, este 

último antecedido de uma breve teorização sobre a influência das políticas 

transnacionais em Angola. Importa salientar que as abordagens dos temas 

selecionados começam com uma breve referência em torno da conceção das 

políticas educativas em Angola, em jeito de justificativa da exploração e 

sistematização das temáticas convocadas para o presente capítulo. 

1.1. Internacionalização e regulação das políticas educativas   

Partimos do princípio de que o Sistema de Educação e Ensino angolano assenta 

não somente nas políticas de educação que salvaguardam os valores culturais de 

âmbito nacional e os respetivos interesses, mas também nas experiências 

acumuladas e adquiridas a nível internacional, ou seja, em ideias da cultura 

mundial institucionalizada. Apresentamos, neste ponto, uma síntese de estudos 

realizados sobre a internacionalização das políticas educativas e seus reflexos 

nas práticas de integração das mesmas nos diferentes contextos. 

As políticas educacionais, como acima referido, têm vindo a constituir-se como 

objeto de estudo relevante em vários trabalhos de investigação na área da 

Administração Educacional. São vários os investigadores que têm vindo a 

explorar a influência dos movimentos transnacionais, das regulações, dos 

processos hegemónicos e, consequentemente, dos seus efeitos na configuração 

e homogeneização das políticas educativas nos diferentes países. Estes estudos 

têm vindo a ganhar espaço cada vez mais abrangente a nível da literatura 

internacional, não somente pelo crescente impacto da internacionalização das 

políticas educacionais, mas também “pelas mudanças que se vêm operando na 

natureza e papel do Estado, quer, ainda, pelas transformações estruturais que 

ocorrem nos modos de governos e a administração pública” (Barroso, 2006, p. 

15).   
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A expansão do modelo de política educacional desenvolvida na Europa e 

respetiva internacionalização, bem como a perspetiva de desenvolvimento 

socioeconómico, sustentado em programas de assistência de carácter 

multilateral, contribuíram significativamente para o desenvolvimento de um amplo 

sistema de organizações internacionais de âmbito intergovernamental. Esse 

projeto, abraçado pelos países periféricos e semiperiféricos, “fez deslocar os 

termos do desenvolvimento, de uma questão dominantemente nacional para uma 

questão progressivamente global” (Teodoro, 2008, p. 25), ou seja, o que antes era 

uma atividade de pequenos grupos de académicos de diferentes nações 

transformou-se em empreendimentos governamentais multilaterais de estudos 

internacionais profissionalizados e altamente financiados. Nesta senda, as 

agendas das políticas governamentais, de modo geral e em particular do setor da 

educação, passaram a ser influenciadas e moldadas não somente pelos subsídios 

de atores locais e nacionais, mas também pela posição e prestígio alcançados 

pelos movimentos transnacionais que induzem o que Halpin e Troyna (1995) 

denominam de “policy borrowing”. Neste seguimento, os planeadores de políticas 

públicas e os respetivos decisores dos países em via de desenvolvimento são, 

muitas vezes, guiados pelos gestores globais com vista ao alcance da 

modernização almejada e legitimação das respetivas políticas locais (Halpin & 

Troyna, 1995; Barroso, 2006; e Teodoro, 2008). 

No âmbito da adoção de empréstimos, importa salientar que os decisores 

políticos geralmente são influenciados por soluções que aparentam ser de curto 

prazo, assim como por alternativas fáceis, ou seja, por soluções rápidas face aos 

problemas candentes sob a sua alçada (Halpin & Troyna, 1995). A esse respeito, 

Bell & Stevenson (2006) sublinham que as linguagens de legitimação, usadas 

predominantemente para apresentar e justificar a política educacional, refletem os 

discursos dominantes dentro do ambiente sociopolítico para adotarem ou 

proporem decisões ao nível do funcionamento do sistema educacional. Por sua 

vez, Teodoro (2008) acrescenta que:  

“Simetricamente, pode-se também considerar que as constantes iniciativas, 

estudos e publicações das organizações internacionais desempenham um 

decisivo papel na normalização das políticas educativas nacionais, estabelecendo 
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uma agenda que fixa não apenas prioridades mas igualmente as formas como os 

problemas se colocam e equacionam, e que constituem uma forma de fixação de 

um mandato, mais ou menos explícito conforme a centralidade dos países” (p. 

23).  

A posição apresentada por Teodoro vem reforçar o que dizem Baker & Wiseman 

(2005) ao afirmar que estudos transnacionais sobre o sucesso escolar atraem 

mais nações para a internacionalização da sua política, o que, por sua vez, valida 

um maior aprofundamento de interesse entre as nações. 

Apesar do interesse manifestado entre as nações relativamente ao empréstimo de 

ideias, as partes envolvidas fazem normalmente muito pouco para aprender com 

as experiências alheias, como se o contexto não importasse (Levin, 1998). Nesta 

linha de pensamento, salienta-se que o empréstimo de políticas educacionais, 

voltado para a apropriação de aspetos que permitem identificar as soluções para 

os problemas de outro país, incluindo a maneira de implementar e administrar, é 

mais provável que seja exequível quando há alguma sincronia entre as 

características dos diferentes sistemas de ensino envolvidos e as ideologias 

políticas dominantes que promovem a respetiva restruturação (Halpin & Troyna, 

1995). 

Da análise dos trabalhos, acima mencionada, foi possível constatar que a 

internacionalização das políticas educacionais, baseada em financiamento e 

ideias da cultura mundial institucionalizada, levou a que, no plano das Nações 

Unidas, fossem criadas/incorporadas organizações especializadas, a exemplo do 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM) no campo 

financeiro e da ajuda ao desenvolvimento. Relativamente à Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Económicos (OCDE), a sua atuação é 

principalmente através de “peer-pressure” (Rinne, 2008, p. 4), ou seja, pressão. 

Enquanto, por exemplo, o Banco Mundial e a OCDE trabalham, em grande parte, 

por meio da disseminação e do estabelecimento de importantes pautas para a 

política educacional, a União Europeia (EU), reconhecendo que os interesses 

comuns que afetam a comunidade ultrapassam os interesses educativos 

nacionais, adota uma política educacional unificadora baseada principalmente na 
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harmonização direta e na padronização, que permitiu avançar em direção à 

"europeização" da educação, no Método Aberto de Coordenação (ver UE, 2000) e 

noutros programas de ação. 

Se, por um lado, a internacionalização das políticas governamentais no domínio 

da educação foi encarada com alguma expectativa e incentivada pelos resultados 

positivos alcançados face aos desafios enfrentados noutros contextos, as 

mesmas são adotadas por empréstimo (policy borrowing) para lidar com os 

problemas de um determinado país. Por outro lado, esse processo de 

internacionalização/empréstimo de políticas no setor da educação é, segundo Bell 

& Stevenson (2006), complexo, ou seja, não é tão simples como parece, facto que 

leva, na opinião de Rinne (2008), a que os estados-nação se deparem muitas 

vezes com a impossibilidade de orientar e praticar as suas próprias políticas. Esta 

ocorrência pode suceder também pelo facto de as respetivas estratégias 

atravessarem muitas vezes os diferentes contextos de modo uniforme, sem ter 

em conta as culturas locais, isto é, privilegiando sempre os interesses e a 

hegemonia dos países centrais e a respetiva comunidade, conforme descreve 

Levin (1998). Este autor sublinha que o empréstimo de políticas é marcado pela 

ignorância frequente das diferentes características dos contextos e histórias 

nacionais com demasiada facilidade, na medida em que o processo de 

exportação/importação das abordagens políticas ocorrem sem terem em conta a 

especificidade dos locais. Este aspeto é corroborado por Rinne (2008) ao afirmar 

que a ocorrência registada por Benjamin Levin como “epidemia política” tem um 

nível de propagação que varia muito de acordo com a vulnerabilidade da política 

nacional de educação tradicional do país em questão. A respetiva analogia parte 

do princípio de que novos agentes da doença tendem a espalhar-se rapidamente 

à medida que encontram os hospedeiros menos resistentes. 

Se, por um lado, é útil a interação com o mundo de modo a efetuar parcerias em 

diferentes dimensões, incluindo a do campo educativo, por outro deve ter-se em 

conta que as diplomacias não implicam a ideia de que «os outros é que poderão 

satisfazer as nossas necessidades» e tão-pouco resolver todos os problemas 

existentes. É preciso ter em conta que as cooperações internacionais se gerem 

pelos interesses das supremacias. Em conformidade, convém adicionar que o 
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exercício das políticas é, portanto, um processo no qual aqueles que possuem 

maior vantagem, ou seja, que têm valores concorrentes e acesso diferenciado ao 

poder, procuram sempre tirar proveito do seu posicionamento, formando e 

moldando políticas em função dos seus próprios interesses (Bell & Stevenson, 

2006).  

O cenário acima descrito pode ser contrabalançado em determinados contextos 

por intermédio de iniciativas locais, “enraizadas no espírito do lugar, nas 

especificidades do contexto, dos autores e dos horizontes de vida localmente 

construídos” (Santos, 2001, p. 80). Partindo do princípio de que o global acontece 

localmente e vice-versa, o autor acrescenta que as iniciativas e as respetivas 

posições não devem implicar necessariamente fechamento isolacionista, mas sim 

medidas de proteção sustentáveis face às investidas predadoras dos movimentos 

transnacionais.  

Estar aberto a forças externas, em relação à compreensão sobre como os setores 

da educação funcionam a nível mundial, torna a formulação de políticas nacionais 

prontas a absorver experiências externas e a respetiva internacionalização (Baker 

& Wiseman, 2005). Nesse seguimento, sublinha-se que, independentemente das 

suas origens exatas, existem vários mecanismos que contribuem para a 

institucionalização de modelos da política de educação internacionalizada: 

1) Informações internacionais de educação comparada (por exemplo, 

dados técnicos) e relatórios de pesquisa, tornaram-se pré-requisitos para a 

elaboração de políticas nacionais e locais; 

2) Os modelos de treino e tomada de decisões padronizados de acordo 

com as normas internacionalmente legítimas; 

3) Existência de modelos de políticas educacionais internacionais legítimas 

a nível multilateral; e 

4) A legítima “sabedoria” educacional, incorporada por duas organizações 

económicas multinacionais: o Banco Mundial e a OCDE. Ambas têm 

autoridade internacional para disseminar ideias sobre educação e impor a 

sua implementação (Baker & Wiseman, 2005). 
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Pelo exposto, somos levados a corroborar a afirmação dos autores citados 

seguidamente. Paxe (2017), apoiando-se no trabalho de Baker, descreve que a 

tendência vigente no desenvolvimento de políticas públicas baseadas na 

exploração de outros contextos, com vista a solucionar os constrangimentos de 

âmbito nacional, quebra a ideia inicial sustentada na convicção de que as ideias 

que fazem parte do desenvolvimento das políticas de um determinado contexto 

são explicitamente de origem nacional.  

Síntese do tema 

Em síntese, a par das considerações apresentadas no decurso do 

desenvolvimento da presente secção, realça-se que, independentemente de 

inúmeras medidas e ações usadas nos programas políticos para a modernização 

do sistema de educação serem de relevância local, as mesmas estão enraizadas 

praticamente em pensamentos globais, assentes numa cultura comum sobre a 

educação. A esse respeito podemos enquadrar, por exemplo, o entusiasmo 

vigente ao nível de vários quadrantes sobre a modernização do ensino por 

intermédio da integração das TIC no sistema de educação, experiência que 

Angola vem vivendo nos últimos anos no âmbito dos compromissos 

internacionais, como descrito na secção introdutória.  

1.2. Influência das políticas transnacionais em Angola  

Sendo Angola um país que vem ratificando compromissos internacionais no setor 

da educação (a exemplo do quadro de ação de Dakar 2000, no âmbito dos 

compromissos de EPT, Agenda 2030 e Agenda Africana 2063, entre outros), não 

está à margem das influências culturais institucionalizadas pelas organizações 

internacionais no domínio da educação. As particularidades que a República de 

Angola apresenta ao nível do Sistema-Mundo, relacionadas concretamente com a 

descolonização tardia e seguida do conflito interno que perdurou 

aproximadamente duas décadas, levaram a que se registassem atrasos 

significativos no domínio educativo e, consecutivamente, no desenvolvimento 

socioeconómico do país, problemática que despertou a atenção e o interesse de 

inúmeras organizações supranacionais. O número considerável de missões de 

observação, incluindo de investigação, bem como as direcionadas para ações de 



23 

 

formação dos quadros do setor da Educação (gestores do sistema e professores), 

aliadas à edificação e reedificação das infraestruturas, constituíram-se como 

prova (Ferreira, 2005). Em consonância, outros estudos, incluindo os do MED, 

fazem referência aos aspetos sublinhados pelo autor, no que respeita às 

ações/intervenções das instituições/organizações internacionais em Angola, nos 

quais mobilizamos as narrativas dos respetivos estudos nos parágrafos que se 

seguem. 

Ngaba (2012) sublinha que o protagonismo da ação prolongada das organizações 

internacionais em Angola no domínio da educação é assumido pela UNESCO, 

pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), pelo Banco Mundial, 

pelo FMI, pela União Europeia e pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD). 

As ações das respetivas organizações estão direcionadas para o financiamento 

de projetos, com destaque para o projeto Plano Nacional de Educação Para 

Todos. Relativamente a esta matéria, Paxe (2017) salienta que essas 

organizações, ao disporem de financiamento e de know-how direcionados para a 

ajuda ao desenvolvimento, procuraram incluir os seus desígnios para a esfera 

educativa na agenda pública e institucional. Angola não foi exceção, na medida 

em que o Executivo angolano adotou, na reforma do sistema de educação e 

ensino vigente, os princípios definidos no programa (EPT), resultantes dos 

compromissos assumidos na conferência de Jomtien (1990) e de Dakar (2000), 

aspetos sublinhados pelo MED (2014) ao referir que: 

“O compromisso político do Estado Angolano para com a Educação de Qualidade 

para Todos remonta a Março de 1990 por ocasião da Conferência Mundial de 

Educação para Todos realizada em Jomtien (Tailândia) que adotou a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de 

Aprendizagem subscrita pela maioria dos Estados da Comunidade Internacional e 

reafirmado em Abril de 2000 no Fórum Mundial de Educação, realizado em Dakar 

(Senegal) e que adotou o Quadro de Ação de Educação para Todos até 2015” (p. 

5). 

No âmbito das relações diplomáticas com as entidades supranacionais, em 1992, 

o Governo de Angola beneficiou, junto do Banco Mundial, de um crédito avaliado 

em 27,1 milhões de dólares, concernente ao primeiro projeto para a reformulação 
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do atual sistema de educação e a respetiva expansão progressiva. Entre as ações 

delineadas na base do respetivo projeto financiado, menciona-se:   

 “reforço do Instituto Nacional de Pesquisa para o Desenvolvimento da 

Educação (INIDE), para a elaboração dos currículos, de novas 

metodologias e na produção de novos materiais de ensino; 

 produção de manuais escolares para o ensino primário e secundário; 

 reorganização da formação de professores do ensino primário; 

 reabilitação e construção de sete escolas primárias e seis secundárias. 

Visando o desenvolvimento da capacitação de gestão da educação, as 

seguintes ações foram previstas: 

 formação do pessoal administrativo do Ministério da Educação; 

 apoio à descentralização pelo reforço das delegações provinciais e 

municipais; 

 reforço das unidades de: planificação, gestão financeira, gestão dos 

recursos humanos, e gestão dos recursos físicos e materiais” (MED, 1995, 

p. 59).   

Para além das organizações internacionais supracitadas, o MED (1995) faz 

menção também à presença, em Angola, de agências de carácter internacional, 

como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Fundo 

das Nações Unidas para a População (FNUAP) e o Programa Alimentar Mundial 

(FAO), agências que estavam envolvidas em determinados projetos da reforma 

educativa. Para além da cooperação nas diferentes dimensões do setor educativo 

apresentadas no exemplo acima, Ngaba (2012) afirma que o vínculo do executivo 

angolano com as organizações internacionais procurou também legitimar o 

quadro das reformas do sistema de educação e ensino desencadeadas no país, 

enquadradas, como acima referido, no âmbito dos compromissos da EPT, como 

refere o MED (2014). Segundo o Ministério, a cooperação com os parceiros 

internacionais tem tido um papel importante quer em termos de assistência 

técnica, precisamente na coordenação de trabalhos de EPT (UNESCO e 
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UNICEF), quer em ações de financiamento de projetos ligados à formação dos 

professores do ensino de base, no caso da União Europeia e do Banco Mundial.  

Adicionalmente, é importante salientar que constitui uma das orientações 

estratégicas fundamentais no âmbito do PDN 2018-2022 do Executivo angolano 

fortalecer as relações com o “Sistema das Nações Unidas e com as organizações 

financeiras internacionais” (Ministério da Economia e Planeamento, 2018, p. 59). 

Todavia, como em qualquer cooperação/acordo, há exigências a serem 

cumpridas e que são traduzidas, às vezes, em cláusulas a serem observadas 

rigorosamente, independentemente das circunstâncias ou dos contextos, o que 

pode levar os angolanos a sacrificar, num dado momento, parte da sua identidade 

cultural e a depararem-se com a impossibilidade de levar avante as suas próprias 

políticas nacionais, caso se registe a ausência de cautelas nas negociações que 

vêm sendo efetuadas, tendo em conta os efeitos de barganha e de complexidade 

de determinados compromissos, como se pode observar no posicionamento do 

autor que se cita seguidamente. Segundo Paxe (2017), a relevância da 

cooperação com as organizações internacionais no caso dos compromissos 

assumidos no âmbito do PET, por um lado, desencadeia-se no carácter coercivo 

da sua observação e, por outro, os mecanismos de cobrança de resultados 

exigem que se imprima, da parte do governo, um maior rigor no cumprimento “da 

agenda internacional em detrimento da demanda interna devido aos fatores de 

barganha que são amplamente desiguais” (p. 125). 

Na rota do financiamento de políticas internacionais, importa sublinhar que o 

respetivo processo tem muito mais a ver com a legitimação de políticas 

relacionadas do que com o sucesso da sua implementação numa dada realidade 

ou países de origem (Halpin & Troyna, 1995). Em conformidade, corroboramos 

Levin (1998) ao revogar a cópia, ou seja, a transferência impensada das políticas 

educacionais mal compreendidas de um lugar para outro. Partindo do princípio de 

que não existe um tamanho único para os diferentes formatos, tornar-se-ia bem 

mais relevante que as partes interessadas procurassem primeiro estudar as 

diferentes realidades de forma cuidada e aprender com as experiências alheias, 

de modo que o empréstimo de política tenha em conta a especificidade do 

contexto a par do sistema educativo do país em questão.  
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Síntese do tema 

Do exposto, é importante realçar que um dos maiores percalços registados no 

empréstimo de experiências educacionais, que emergem da análise dos estudos 

supracitados, reside no facto de se verificar uma maior preocupação em legitimar 

as políticas e, podemos acrescentar, salvaguardar outros interesses (a exemplo 

do interesse económico e da manutenção da soberania), em detrimento da 

implementação bem-sucedida das ideias emprestadas e, consecutivamente, da 

conquista da autonomia dos povos. Da análise realizada, a situação verificada 

pode também justificar os inúmeros insucessos das transferências de 

experiências educacionais de um contexto para o outro (em que os atores 

políticos são atraídos por soluções milagrosas, ou seja, de curto prazo), em que 

podemos enquadrar os insucessos das reformas educativas que vêm sendo 

empreendidas em vários países do continente africano, incluindo Angola, onde as 

reformas desenvolvidas tendem à passar a margem da realidade local, a exemplo 

da insuficiência apontada pelo Ministério da Educação no âmbito do balanço da 

implementação da reforma vigente, ao mencionar o uso de livros escolares 

adaptados de Portugal, “descontextualizados da realidade de Angola” (MED, 

2011, 69), como se o contexto não importasse. Isso revela uma certa ignorância 

da especificidade do contexto e da cultura de vida cultivada e erigida localmente, 

impossibilitando, assim, que as reformas educativas se posicionem como 

revolucionárias face aos desafios locais.  

1.3. Reformas educativas e inovação 

A melhoria dos sistemas educativos e a sua expansão vem constituindo há 

décadas uma das grandes preocupações da agenda internacional, no âmbito das 

políticas públicas, de modo a fazer frente às necessidades emergentes da 

sociedade em termos de formação face às dinâmicas sociais e económicas, bem 

como a crença na educação como viaduto imprescindível para a modernização e 

o progresso. Neste seguimento, as mudanças educativas, aliadas às reformas, à 

inovação e à introdução das TIC na Educação, são invocadas, quer no âmbito 

político quer académico, como sendo ações que desencadearão transformações 

e melhorias a vários níveis do sistema de ensino e da sociedade. 
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Entre as causas que vêm influenciando os Estados e as organizações escolares a 

repensarem, ou seja, a reformularem o seu posicionamento diante das 

transformações sociais, destacam-se: o novo figurino de governação, 

consubstanciado no modelo neoliberal, os avanços da ciência e da tecnologia, 

bem como os novos modos de produção e desenvolvimento económico mundial 

globalizado, de acordo com Libâneo (2004). Este autor identifica um conjunto de 

fenómenos que levam as instituições de ensino a refletirem sobre o seu papel 

face às transfigurações que caracterizam as novas realidades sociais, políticas, 

económicas, culturais e geográficas, apontando um conjunto de aspetos e 

processos inerentes, nomeadamente: 

 Alterações nas conceções de Estado e das suas funções, predominando o 

modelo neoliberal de diminuição do papel do Estado e do fortalecimento das leis 

do mercado; 

 Notáveis avanços tecnológicos na microeletrónica, na informática, nas 

telecomunicações, na automação industrial, na biotecnologia, na engenharia 

genética, entre outros setores, caracterizando uma revolução tecnológica sem 

precedentes;  

 Globalização da sociedade, internacionalização do capital e dos mercados, 

reestruturação do sistema de produção e do desenvolvimento económico; 

 Difusão maciça da informação e produção de novas tecnologias da comunicação 

e da informação; 

 Mudanças nos processos de produção, na organização do trabalho, nas formas 

de organização dos trabalhadores e nas qualificações profissionais; 

 Mudanças nos paradigmas da ciência e do conhecimento, influindo na pesquisa, 

na produção de conhecimentos, nos processos de ensino e de aprendizagem 

(Libâneo, 2004). 

Essas dinâmicas, que decorrem em diferentes escalas (local, nacional e 

supranacional), têm um impacto direto na cultura de trabalho e no perfil dos 

profissionais, repercutindo-se na qualificação dos mesmos e, por conseguinte, 

nos sistemas de ensino e em particular nas escolas e faculdades, convocando 

assim a necessidade de novas políticas. Embora a política tenha um papel 
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indispensável na mudança, ou seja, na reformulação dos paradigmas 

educacionais, face às exigências que se impõem, ela não garante, porém, a sua 

implementação, na medida em que, segundo Bell & Stevenson (2006), o seu 

desenvolvimento não é um processo fácil, em que o que foi decidido a nível 

central se traduza simplesmente em práticas na instituição. Fullan & Hargreaves 

(2000), ao referirem-se às estratégias de cima para baixo e vice-versa, 

concordam com os autores, alegando que os problemas em si são complexos e 

difíceis de serem solucionados, mesmo com os recursos disponíveis. Lima (2004), 

em consonância com os autores supracitados relativamente à complexidade dos 

processos de implementação das estratégias políticas, vai mais além, salientando 

que:  

“[…] a imposição normativa-burocrática e a lógica racionalizadora, singularmente 

expressas no plano das orientações para a ação, são empiricamente 

confrontadas, no plano da ação organizacional efetiva, com considerável 

diversidade de situações, com dificuldade e conflitos, com lógica de ação local 

que o legislador central e os textos que produz tende a ignorar, ou desprezar” 

(Lima, 2004, p. 38). 

O facto de os políticos insistirem em experiências descontextualizadas face às 

exigências contemporâneas, por meio do uso extensivo e sistemático do aparelho 

burocrático central para realizar modificações na educação, vem contribuindo 

para que as mudanças decretadas para o setor não sejam traduzidas em 

mudanças educativas das realidades e das práticas (Lima, 2011). Em 

conformidade, Burns & Koster (2016) sublinham que o setor da educação é visto 

como um dos mais resistentes às mudanças, ao mesmo tempo que procura gerir 

uma crise de rendimento e eficiência. Para Pickford (2018), independentemente 

das fraquezas que se possam apontar ao setor, a educação “has human 

development at its core” (p. 1).  

A questão da mudança no campo educativo remete-nos para um enorme dilema, 

dado esperar-se, por um lado, que as instituições de ensino se envolvam em 

novas iniciativas e, por outro, se mantenha a cultura organizacional e funcional 

das respetivas instituições, incluindo a forma como os decisores políticos encaram 

e tratam os educadores, o que favorece a manutenção do statu quo (Fullan, 
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1993). Isso sem ter em conta, segundo Bell & Stevenson (2006), que eles são 

capazes de contribuir para a mudança do processo político, particularmente ao 

nível institucional. Da apreciação dos trabalhos dos autores supracitados, importa 

salientar que a política deve ser vista como um processo dialético, em que devem 

ser envolvidos os afetados na definição de seu desenvolvimento, de modo a que 

os atores escolares não sejam meros recetores e executores passivos de 

decisões políticas definidas em outros lugares.  

Sabemos, por intermédio de vários estudos, que a transformação, ou seja, a 

mudança da realidade educativa, é um processo imbuído de grandes 

complexidades e que o recurso à mudança, com base nas reformas educativas ou 

por via da inovação educativa, apresenta pressupostos diferenciados. Logo, a 

reforma e a inovação educativa não são a mesma coisa, independentemente da 

inovação educativa que se procure introduzir, como afirma Neto-Mendes (2005, 

p.3): “sob as mais diversas modalidades e tipologias surge sempre com uma 

intenção reformadora”. 

O conceito de inovação é mais abrangente do que o conceito de reforma, na 

medida em que esta “poderá ser apenas assimilável ao conceito de inovação 

instituída” (Cardoso, 1997, p. 5), que decorre mediante a lógica de relação entre o 

centro e a periferia baseada em disposições “verticais e autoritárias de controle” 

(Canário, 1999, p. 70), ou seja, que sucede por razões e metas politicamente 

estabelecidas, abrangendo toda a estrutura do sistema de educação (Sebarroja, 

2001). Por sua vez, Neto-Mendes (2005) refere que, independentemente do 

paradigma que se possa adotar no âmbito das reformas educativas, há que se ter 

consciência, à partida, de que algumas das soluções equacionadas e almejadas 

pelos promotores podem não ser exequíveis, aspetos subscrito por Burns & 

Koster (2016, p. 15) ao afirmar que “reforms may produce little or no change”. 

O facto de as reformas consistirem na exportação sistemática para as escolas de 

um conjunto uniforme de soluções pré-fabricadas, dado o desenvolvimento do 

respetivo processo se aproximar da réplica das inovações clássicas 

desenvolvidas no domínio industrial, expressa em diferentes fases, onde na 

primeira se procura desenvolver um protótipo (fase de conceção), seguida da 
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fase-piloto (experimentação) e da fase de difusão (generalização) da respetiva 

iniciativa política (Canário, 1999). A respetiva modalidade de mudança, baseada 

em perspetivas pré-concebidas e com um pendor técnico, não se compadece com 

o modus operandi das instituições escolares, enquanto dimensão social 

contextualizada, pautada pelas contingências dos autores envolvidos localmente. 

Para o autor, “é este desajustamento que explica o facto de, frequentemente, as 

reformas criarem um número de problemas muito superior ao daqueles que 

resolvem” (Canário, 1999, p. 68). O autor defende a necessidade de alteração de 

lógicas, isto é, a passagem de uma lógica reformista para a uma lógica inovadora, 

sustentada na criatividade dos estabelecimentos de ensino e nos educadores, 

sem recurso à mudança imposta centralmente. O respetivo posicionamento 

emerge da visão da escola como uma construção social, verificável com base na 

ação e interação dos intervenientes, onde a inovação deve ser fruto do processo 

de reinvenção de novos comportamentos. 

As posições teóricas consultadas descrevem a inovação como a implementação 

de novas ideias, conhecimentos, práticas e tecnologias. Segundo Burns & Koster 

(2016), inovar em educação pode contribuir para a obtenção de melhores 

resultados na aprendizagem, equidade e qualidade das ofertas educativas. Para 

Pickford (2018), inovar é introduzir algo novo; realizar mudanças adicionais em 

uma prática estabelecida; explorar uma nova ideia, ou o novo uso de algo para 

um propósito diferente daquele a que se destinava”. Relativamente à inovação, 

Sebarroja (2001) descreve-a como: 

“[…] uma série de intervenções, decisões e processos, com algum grau de 

intencionalidade e sistematização, que tentam modificar atitudes, ideias, culturas, 

conteúdos, modelos e práticas pedagógicas e, por sua vez, introduzir, seguindo 

uma linha inovadora, novos projetos e programas, materiais curriculares, 

estratégias de ensino e aprendizagem, modelos didáticos e uma outra forma de 

organizar e gerir o currículo, a escola e a dinâmica da aula.” (p.16). 

Cardoso (1997), ao referir-se aos atributos de inovação, sublinha que “a inovação 

pedagógica traz algo de «novo», ou seja, algo ainda não estreado; é uma 

mudança, mas intencional e bem evidente; exige um esforço deliberado e 

conscientemente assumido; requer uma ação persistente; tenciona melhorar a 
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prática educativa; o seu processo deve poder ser avaliado; e para se poder 

constituir e desenvolver, requer componentes integrados de pensamento e de 

ação” (p. 5). O autor enfatiza que a inovação pedagógica pressupõe 

transformações profundas na cultura de trabalho pedagógico dos professores e 

grandes modificações nas organizações educativas, integrando alterações ao 

nível do pensamento e da ação, aspeto subscrito por Fullan (2007), que acresce, 

por sua vez, que as respetivas transformações podem ser verificáveis em três 

dimensões, a saber: a) a utilização de novos materiais ou tecnologias; b) o uso de 

novas estratégias; e c) a alteração de crenças por parte dos atores.  

Para que a inovação seja um facto, é necessário ter em conta não somente a 

mobilização e o aprimoramento dos recursos materiais ou tecnológicos para a sua 

efetiva utilização em contexto escolar, como também o apelo à crença dos 

profissionais em relação às vantagens e aos benefícios que pode proporcionar a 

respetiva novidade ou inovação, sem desprimor para os investimentos que devam 

ser acautelados durante o tempo em que decorra o processo, de modo a 

permitirem o alcance dos resultados (Fullan, 2007). Nesta linha de pensamento, 

Sebarroja (2001) salienta que a inovação deve ocorrer mediante esclarecimento e 

concetualização dos propósitos e suas vantagens, bem como os inconvenientes 

inerentes às respetivas ações. Para que as novas iniciativas sejam significativas, 

o autor refere que é necessário que os integrantes estejam providos de 

“ferramentas profissionais” (idem, p. 98), aspeto sublinhado por Fullan (1993): 

“educators need the tools to engage in change productively” (p. 2). 

Na perspetiva de Canário (1999, p. 72), “na lógica da inovação não há lugar para 

[…] one best way”, ou seja, em inovação não há espaço para previsões seguras, 

nem soluções predeterminadas pela existência de recursos. O autor argumenta 

que o problema à volta da inovação educativa reside no modus operandi e, 

sobretudo, no aspeto conservador das organizações escolares que atuam como 

um sistema de reprodução de informações. A questão que se levanta “é a de 

saber como se pode favorecer a sua transformação, no sentido de evoluir para 

um sistema de produção de saberes” (idem, p. 73). O autor, ao abordar o 

processo de reinvenção das escolas, sugere três eixos estratégicos de 

intervenção: 
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 O primeiro está relacionado com a necessidade de se conceber a inovação 

como uma forma diferenciada de mobilizar os recursos necessários ou 

existentes. Neste ponto, o autor salienta que, para muitos, a existência de 

uma quantidade considerável de recursos, à partida, seria uma condição 

prévia para inovar, quando, em primeira instância, o que está em causa é a 

forma como em cada realidade os recursos necessários ou existentes são 

mobilizados e transformados em ação coletiva. Enfatiza ainda que “os 

recursos não são “dados”, mas sim “construídos”, que resultam da 

subjetividade e da ação dos atores para quem um mesmo elemento pode 

ser encarado como um constrangimento ou como um recurso” (p. 72); 

 O segundo eixo estratégico de intervenção incide sobre a conceção de 

inovação, que procura quebrar os rituais em termos de organização e 

funcionamento das escolas, assente numa pedagogia uniforme – em 

termos de conteúdos, programas, carga horária, organização das turmas, 

bem como do trabalho reservado ao professor –, de modo a facilitar o 

questionamento crítico dos intervenientes; 

 Relativamente ao terceiro eixo estratégico, o autor procura despertar a 

necessidade de se optar por uma ação educativa, ao nível da escola, que 

tenha como referência a visão de um território educativo e que pode ser 

desenvolvido em três perspetivas: a) a promoção globalizada da ação 

educativa no interior da escola, gizado no âmbito de um contexto formativo 

global e não reduzido apenas a um somatório dos diferentes espaços ou 

salas de aula, reflexo do modelo tradicional; b) a criação de ligações 

privilegiadas entre escolas, que possibilite a criação de uma rede entre 

elas, caracterizada pela existência do mesmo público escolar, com vista ao 

delineamento de ações educativas concertadas e troca de experiências, o 

que favorece dinâmicas instituintes de mudança; e c) a contribuição da 

escola no quadro de um território, cooperando para a globalização da ação 

educativa, ou seja, numa conjugação de esforços que permita articular o 

escolar e o extraescolar numa vertente de educação permanente que 

favoreça o desenvolvimento local integrado. 
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As estratégias de intervenção propostas apresentam a particularidade de, em 

conjunto, evidenciarem a possibilidade de se conceber cada inovação como o 

ponto de partida para uma intervenção mais abrangente ou sistémica a nível da 

escola. Nessa ordem de ideias, o autor alerta para:   

“A necessidade de uma ação coletiva e concertada dos professores, promovendo 

o desenvolvimento da sua capacidade para agir ao nível do estabelecimento de 

ensino e não apenas ao nível da “sua” aula e da “sua” disciplina. A necessidade 

de reinventar a escola é concomitante com a necessidade de que os professores 

mudem não apenas o que fazem, mas também o que pensam sobre o que fazem 

e como o fazem” (Canário, 1999, p. 74).  

Síntese do tema 

Em síntese, importa salientar que a busca contínua de melhoria, ou seja, das 

boas práticas do processo educativo, constitui um dos grandes desafios 

contemporâneos ao nível da esfera educativa. É consensual na literatura que a 

melhoria dos sistemas educacionais não é alcançada apenas através de decretos. 

Ainda assim, acreditamos que para alcançar qualquer objetivo é imprescindível 

que se estabeleçam marcos de orientação para a prossecução e consecução dos 

propósitos delineados. Por um lado, a crença na mudança da realidade educativa 

sustentada no plano das orientações, ou seja, em decretos, constituindo uma das 

marcas clássicas que caracterizam o setor da educação. Por outro lado, deve ter-

se a consciência de que as mudanças decretadas, independentemente de serem 

desenhadas centralmente, não dão a garantia da sua implementação nas 

instituições de base, ou seja, no terreno, e que tão-pouco se concretizem os 

resultados delineados, pelo facto de que o respetivo processo não é simples (não 

se trata, portanto, de um mero processo em que o topo da hierarquia decreta e a 

base executa). Para a concretização de mudanças ao nível dos sistemas de 

ensino, os estudos supracitados sugerem que toda a reforma do sistema 

educacional seja combinada com outros requisitos: inovação sistémica, 

mobilização de recursos, participação ativa e comprometimento de todos os 

envolvidos no processo de mudança e apelo à consciência dos mesmos para os 

benefícios e os possíveis inconvenientes inerentes ao processo, bem como tempo 
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e trabalho colaborativo aturado, na medida em que o respetivo processo não é 

prescrito. 
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CAPÍTULO 2 – INTEGRAÇÃO DAS TIC NA EDUCAÇÃO: POLÍTICAS 

SUPRANACIONAIS E NACIONAIS NA ÁREA 
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Nota introdutória 

Neste capítulo procura-se explorar as diferentes recomendações e diretivas, no 

plano supranacional, referentes às políticas de integração das TIC na Educação, 

a problematização dos processos inerentes e sistematizam-se estudos sobre as 

respetivas políticas na educação. Seguidamente, abordam-se as políticas de 

integração das TIC nos planos de estudo em Angola e a experiência internacional 

na área. Por último, realiza-se uma análise dos fatores potenciadores e dos 

obstáculos que incidem no impacto das políticas em causa no processo 

educativo. 

2.1. Políticas supranacionais para integração das TIC na Educação 

As preocupações e ações da agenda política no campo educativo, a nível global, 

são veiculadas por várias vias (oficiais e não oficiais), como, por exemplo, pelas 

organizações supranacionais, que definem diretrizes e recomendações em vários 

domínios do setor, incluindo a integração das TIC em contexto formal de 

aprendizagem. Em conformidade, importa salientar que a UNESCO (2018) 

sublinha que, com a ajuda do professor, as TIC podem permitir que os alunos se 

tornem usuários qualificados das tecnologias da informação e membros criativos, 

inovadores e integrados da sociedade, na medida em que, segundo a OCDE 

(2019), as novas tecnologias são vistas como um agente facilitador da educação. 

A sua eficácia, porém, depende em grande parte de como as TIC são 

implementadas na sala de aula (European Commission/EACEA/Eurydice, 2019). 

A grelha abaixo (grelha 1) apresenta as diferentes organizações supranacionais 

mobilizadas na presente secção, segundo o posicionamento das mesmas face à 

integração das TIC na educação. Seguidamente, procurou-se descrever as 

diretrizes /recomendações das respetivas organizações com base nas dimensões 

selecionadas, de acordo com a grelha em referência.  
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Grelha 1 – Recomendações/diretrizes das organizações supranacionais  

Dimensões Organizações/Ano 

Diretrizes 
sobre políticas TIC OCDE (2010); UNESCO e OEI (2014); Commonwealth (2015) 

Diretrizes sobre 
ensino/aprendizagem 

UNESCO e OEI (2014); UNESCO (2018); OCDE (2019); CE/EACEA/Eurydice (2019) 

Diretrizes sobre 
infraestruturas escolares 

OCDE (2010); Eurydice (2011) 

Diretrizes 
sobre formação de 

professores 

UNESCO & OEI (2014); Commonwealth (2015); UNESCO (2018); CE/EACEA/Eurydice (2019) 

Diretrizes sobre 
monitoramento e avaliação 

OCDE (2010); UNESCO (2011); Commonwealth (2015) 

Fonte: Autor 

Como referido, os parágrafos seguintes descrevem as diretrizes/recomendações 

das organizações supranacionais, constantes na grelha 1, e seguem a lógica das 

dimensões selecionadas. 

2.1.1. Diretrizes/recomendações sobre políticas TIC  

Em relação às diretrizes/recomendações sobre políticas TIC, o trabalho de 

Vacchieri (2013), publicado pela UNICEF, sublinha que as políticas globais e 

nacionais respeitantes à integração das TIC no sistema educativo podem prover 

várias funções importantes. Nesse sentido, alerta-se para que as políticas não se 

tornem somente operativas, o que acontecerá na ausência de uma política 

estratégica que trate de proporcionar um conjunto de metas e uma visão acerca 

do papel das TIC no sistema de educação de um país (idem). Nesta perspetiva, 

importa sublinhar que, independentemente de as políticas operativas 

representarem uma janela de oportunidade para uma inovação, que tem como 

objetivo fortalecer a tarefa das instituições escolares, não significa 

necessariamente que se alterem automaticamente as formas de ensinar e de 

aprender (UNESCO & OEI, 2014). Neste âmbito, Vacchieri (2013) acima citado 

apresenta no seu estudo, referente à gestão de políticas de integração de 
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computadores e dispositivos móveis no sistema educacional, quatro estratégias, 

articuladas entre si, para uma efetiva integração das TIC: 

“1. Las que apuntan a apoyar el crecimiento económico; 

 2. Las que se dirigen a promover el desarrollo social; 

 Y en cuanto al impacto de las TIC en el sistema educativo: 

 3. Las que se proponen avanzar hacia una reforma educativa; 

 4. Las que se proponen fortalecer la gestión de la educación” (Vacchier, 

2013, p. 11). 

No âmbito das diretrizes/recomendações sobre políticas TIC, importa realçar que 

constitui um dos objetivos estratégicos da Estratégia Continental para África 2016-

2025 (CESA 16-25), explorar as potencialidades das tecnologias educativas para 

melhorar o acesso, a qualidade e a gestão dos estabelecimentos de ensino, a fim 

de reorientar os sistemas de educação dos países da região para a realização da 

visão da união africana (UA) e da Agenda 2063, assente na consecução de uma 

África pacífica e próspera e que possa destacar-se na comunidade global e na 

economia do conhecimento. Para o efeito, foram definidas as seguintes ações: 

– Formular políticas para a integração das TIC na educação, sem desprimor de 

programas de formação contínua dos professores, de modo a permitir que os 

respetivos profissionais adquiram as competências para o uso das TIC nas aulas 

e desenvolvam as capacidades dos alunos na utilização das mesmas, com o 

objetivo de tirarem o maior proveito das potencialidades das tecnologias 

educativas no processo de ensino-aprendizagem; 

– Desenvolver ações de capacitação de gestores da educação sobre a utilização 

das TIC na planificação, implementação e monitoramento de programas 

estratégicos do setor; 

– Promover o desenvolvimento de conteúdos online, tendo em conta as 

especificidades locais dos países africanos; 
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– Capitalizar as iniciativas existentes e bem-sucedidas de integração das TIC na 

educação que visam melhorar o acesso à educação, incluindo a E-Universidade 

Pan-Africana; 

– Disponibilizar instalações e equipamentos adequados e suficientes (por 

exemplo, internet, energia…) e serviços; 

– Desenvolver plataformas online de educação e treino acessíveis a todos os 

alunos (CESA, 16-25). 

2.1.2. Diretrizes/recomendações sobre ensino/aprendizagem  

Quanto às diretrizes/recomendações sobre o processo de ensino e 

aprendizagem, importa enfatizar que uma das orientações das organizações 

supranacionais que marcaram o início do presente século é a aposta em 

investimentos direcionados para a integração das TIC na educação, de modo a 

enriquecer a aprendizagem e a desenvolver nos alunos as competências 

necessárias para a nova era – era da sociedade do conhecimento. A era da 

sociedade do conhecimento baseia-se cada vez mais em: liberdade de expressão 

e de informação; acesso universal à informação e conhecimento; aprendizagem 

de qualidade para todos e omnipresença das tecnologias (UNESCO, 2018). O 

que implica, da parte das sociedades, a necessidade de desenvolver mecanismos 

para a criação de forças de trabalho que sejam não somente reflexivas e criativas 

na solução de problemas, mas também digitalmente competentes. Embora as 

competências digitais apresentem uma abertura para melhor integração dos 

jovens na sociedade do conhecimento e bem-estar das pessoas, por outro lado, a 

divisão digital, ou seja, as desigualdades em termos de competências digitais 

entre os jovens, pode apresentar um risco a nível social (OCDE, 2019). O que 

impõe a necessidade de se realizar investimentos para reduzir o fosso entre 

estudantes com e sem habilidades digitais. Nesta senda, a Commonwealth (2015) 

deliberou as seguintes recomendações: 

 Aumentar o acesso à internet para a educação deve constituir uma das 

prioridades da agenda política dos governos dos países em 

desenvolvimento, de modo a permitir a integração efetiva das TIC no 

processo de ensino e aprendizagem; 
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 As políticas de integração das TIC na educação precisam ser revistas à luz 

dos avanços tecnológicos e incluir novas perspetivas de aprendizagem, a 

exemplo de seções sobre recursos educativos abertos (REA) e cursos 

online abertos em massa (MOOC); 

 É importante que as políticas direcionadas para integração das TIC na 

educação sejam desenvolvidas com base em planos de implementação 

claros, com vontade e recursos suficientes para assegurar a execução; 

 Instituir mecanismos de monitoramento e avaliação nas iniciativas voltadas 

para integração das TIC na educação, a nível nacional e institucional, deve 

constar das preocupações no âmbito das respetivas iniciativas, na medida 

em que permite aprimorar o plano de implementação; 

 O desenvolvimento profissional e contínuo de professores deve ser 

considerado fundamental nas iniciativas para integração das TIC na 

educação. 

A estrutura europeia de competência digital (DigComp) descreve as competências 

digitais, dividindo em cinco áreas os conhecimentos, habilidades e atitudes que 

todos os cidadãos precisam, numa sociedade em rápida evolução, 

designadamente: a) domínio de informação e dados; b) comunicação e 

colaboração; c) criação de conteúdo digital; d) segurança; e e) resolução de 

problemas (European Commission/EACEA/Eurydice, 2019). Segundo esse 

trabalho, o desenvolvimento de competências digitais pode ser integrado nos 

currículos escolares com base nas seguintes modalidades: 

• Como tema interdisciplinar: as competências digitais são encaradas como 

transversais, ou seja, são ensinadas em todas as disciplinas do currículo.  

• Como uma disciplina isolada: as competências digitais são ensinadas como 

uma área discreta semelhante a outras competências tradicionais baseadas 

em disciplinas.  

• Integrado noutras disciplinas: as competências digitais são incorporadas no 

currículo de outras disciplinas ou áreas de aprendizagem.  
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Segundo a OCDE (2010, 2016), existe uma correlação muito forte entre 

educação, habilidades e a adoção e uso de tecnologias digitais em várias esferas 

da vida. A organização em referência acrescenta que as estratégias de 

aprendizagem e os respetivos resultados deverão estar sustentados numa 

abordagem sistémica de inovação como uma diretriz-mestra que inclui, pelo 

menos, cinco elementos básicos:  

– Uma política orientada para o apoio à pesquisa em tecnologia educativa 

sustentada num interesse nacional do ponto de vista político e das respetivas 

práticas; 

– Uma estrutura inovadora para apoiar as diferentes iniciativas, incluindo 

mecanismos de monitoramento e avaliação que ajudem na promoção de novas 

estratégias políticas e práticas em relação à tecnologia na educação; 

– Uma base de dados de conhecimento atualizada resultante quer das pesquisas 

quer da avaliação das inovações, incluindo os respetivos links de acesso;  

– Empreender um conjunto de esforços sistemáticos para sintetizar e divulgar o 

novo conhecimento sobre as políticas e práticas em relação ao uso da tecnologia 

(por exemplo, os observatórios ou clearinghouses – agências reguladoras, central 

de informações) como facilitadores das inovações educacionais, de maneira a 

desafiar o statu quo do sistema, estabelecer novos horizontes e contribuir para 

uma mudança gradual; 

– Investir na construção de infraestruturas, bem como na formação e capacitação 

de recursos humanos capazes de levar avante os desígnios supramencionados.  

2.1.3. Diretrizes/recomendações sobre infraestruturas escolares 

Quanto à construção de infraestruturas tecnológicas ao nível das escolas, como 

meio de promover a utilização das TIC por parte dos professores e alunos, a 

Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura (Eurydice, 

2011) recomenda que os estabelecimentos educativos deverão ter acesso a 

redes, equipamentos e software adequados e que estes recursos terão que estar 

disponíveis para todos os alunos e professores. Porém, não se pode perder de 

vista que o desafio de alcançar a integração efetiva das TIC na educação tem 
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mais a ver com integrar novos tipos de instrução do que superar barreiras 

tecnológicas (OCDE, 2016). Esta organização acrescenta que as TIC podem 

facilitar: 

● Modelos pedagógicos inovadores, baseados em jogos, laboratórios online 

e avaliação em tempo real; 

● Simulações em laboratórios virtuais, com custo relativamente baixo das 

aprendizagens experimentais;  

● Colaborações internacionais, superando barreiras geográficas e horário 

formal de aula; 

● E-learning, recursos educacionais abertos e cursos online abertos em 

massa, direcionados principalmente para alunos autónomos (OCDE, 

2016). 

2.1.4. Diretrizes sobre formação de professores 

Em relação à formação docente para a utilização das TIC no processo de ensino 

e aprendizagem, a UNESCO e a OEI (2014) referem que: a) em primeiro lugar, é 

importante que se desenvolvam nos novos professores, bem como naqueles que 

se encontram em pleno exercício das suas funções, novas habilidades para a 

utilização das TIC durante o desempenho profissional, com o intuito de enriquecer 

a aprendizagem dos alunos e desenvolver nos mesmos as competências 

necessárias para o século XXI; e b) em segundo lugar, as TIC e a formação 

docente devem estar também articuladas com os novos modos de formação de 

professores que foram desenvolvidos com a massificação das TIC na sociedade. 

Com o foco em torno dos professores, e de modo a permitir um envolvimento 

mais criativo com o conteúdo e as ferramentas de TIC, a Commonwealth (2015) 

sugere o uso de projetos de aprendizagem mista para ajudar os docentes a 

modelar o seu ensino com base no aprendido, bem como a possibilidade de 

adesão à nanoaprendizagem por intermédio das TIC.  

A formação e capacitação contínua dos professores para o uso das TIC em 

contexto formal de aprendizagem constitui uma mais-valia, na medida em que 
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permite os respetivos profissionais desenvolverem competências necessárias 

para o exercício das suas funções e, por sua vez, permitir que os alunos 

desenvolvam as habilidades digitais para a vida e para o trabalho (UNESCO, 

2018). A terceira versão da Estrutura de Competências em TIC para Professores, 

desenvolvido pela organização, fornece um conjunto de competências (ver anexo 

4) de que os educadores precisam para integrar as TIC na sua prática 

profissional. O seu público-alvo são os responsáveis pela capacitação dos 

professores, especialistas em educação e planeadores de políticas. 

A UNESCO (2018) sugere que a Estrutura de Competências em TIC para 

Professores seja integrada nas três fases do desenvolvimento profissional do 

educador: 

 Pré-serviço – com foco na preparação inicial em pedagogia, gestão e uso 

de ferramentas de ensino, incluindo recursos digitais; 

 Em serviço – oportunidade de treino presencial e a distância; e 

 Suporte técnico e pedagógico para atender às necessidades diárias e 

facilitar a aprendizagem dos alunos. 

Do exposto, importa referir que corroboramos a perspetiva de que o 

conhecimento e as habilidades básicas em TIC devem ser integrados nos 

programas iniciais de formação de professores, na medida em que ser 

digitalmente competente e capaz de usar tecnologias de maneira confiante, crítica 

e responsável é fundamental para transformar as práticas dos profissionais de 

ensino.  

2.1.5. Diretrizes sobre monitoramento e avaliação 

Quanto ao monitoramento e avaliação no âmbito da integração das políticas TIC 

no processo educativo, é importante referir que os respetivos processos podem 

desempenhar um papel importante no aprimoramento do projeto e devem ser 

uma componente integrante das diferentes fases de qualquer programa ou projeto 

de TIC para a educação (UNESCO, 2011). Os processos em causa podem 

identificar lacunas entre os objetivos declarados e seu progresso e realizações, o 
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que permite realizar reajustes e contribuir para aumentar a probabilidade de 

obtenção de êxito na sua implementação (idem). 

Adicionalmente, convém referir que, a par das diretrizes que podem exercer um 

efeito positivo nas políticas de integração das TIC no processo educativo, 

reveladas pelas organizações supranacionais, foi também possível conferir, nos 

documentos consultados, que as respetivas organizações enumeram um conjunto 

de fatores que têm contribuído para a ausência de impacto político nas iniciativas 

implementadas na escola, de que se destacam:  

 A falta de competências e atitudes positivas, da parte dos professores, que 

lhes permitiriam efetuar as mudanças necessárias nas suas práticas 

pedagógicas (European Commission/EACEA/Eurydice, 2019); 

 O foco predominante em hardware e conectividade em detrimento das 

habilidades pedagógicas específicas para a utilização das TIC em contexto 

de ensino e aprendizagem (Commission/EACEA/Eurydice, 2019); 

 A falta de reformas pedagógicas para o uso das TIC no processo de ensino 

e aprendizagem (OCDE, 2016); 

 O défice de produção de software e material didático adequados (OCDE, 

2016); 

 O facto de, às vezes, as políticas nacionais serem meros atos simbólicos 

destinados a mostrar preocupação ou marcar pontos com grupos políticos, 

grupos de interesse especiais ou doadores, sem fornecer os programas ou 

recursos necessários para implementar a política (UNESCO, 2011); 

 A falta de monitoramento e avaliação no processo de integração das 

políticas TIC na educação (Commonwealth, 2015); 

 A resistência à mudança, da parte dos professores, motivada às vezes por 

políticas que eles veem como impostas externamente sem a sua 

contribuição ou participação (UNESCO, 2011); 

 A falta de políticas ou projetos específicos de TIC para a educação 

(UNESCO, 2011); 
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Síntese do tema 

Em síntese, observamos que as diretrizes e as recomendações supranacionais, 

das organizações mobilizadas na presente secção, procuram ajudar a integração 

das TIC na educação, bem como alertar para determinados fatores que podem 

exercer efeitos negativos nessa integração em contexto formal de aprendizagem. 

Se, por um lado, as diretivas em causa podem ajudar e influenciar positivamente 

o desenvolvimento das iniciativas políticas ao nível dos sistemas educacionais 

dos estados-membros, por outro lado o facto de as respetivas políticas 

apresentarem uma abordagem de cima para baixo pode muitas vezes, e por 

razões diversas, levar a que as mesmas não sejam traduzidas, como tal, na 

realidade dos estados-membros, por atravessarem as diferentes realidades de 

modo uniforme, isto é, sem terem em conta a especificidade local. Por exemplo, 

ao nível dos países em desenvolvimento, que apresentam uma certa instabilidade 

socioeconómica, muitas vezes as dotações orçamentais direcionadas para a 

educação não cobrem as necessidades do setor, o que torna difícil honrar os 

compromissos internacionais no domínio da educação. Esta realidade leva-nos a 

corroborar o posicionamento de Adam, Butcher, Tusubira & Sibthorpe (2011) 

quando afirmam que a falta de investimentos, que permitem sustentar as 

iniciativas políticas direcionadas para a integração das TIC na educação, faz com 

que o desenvolvimento das respetivas iniciativas em vários países se tornem 

insustentáveis a longo prazo.   
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2.2. Políticas públicas e Integração das TIC na Educação: problematização 

dos processos  

Na atualidade, a utilização das TIC torna-se cada vez mais imprescindível, na 

medida em que vem modificando o estilo de vida das pessoas, ou seja, a maneira 

como as pessoas se apropriam das informações e conhecimentos, acedem a 

determinados bens e serviços, trabalham, interagem e se divertem, 

proporcionando, assim, a aculturação de novas vivências e o avanço social, como 

resultado do desenvolvimento de um suporte material globalizado. Nesse cenário, 

segundo a Eurydice (2019), os sistemas educacionais não são menos afetados e 

a questão que se levanta, na opinião de Rincón (2017), é a de equacionar o uso 

pedagógico que pode ser dado às TIC no âmbito das políticas educacionais.  

As TIC desenvolvem-se a partir dos avanços científicos e tecnológicos produzidos 

nas áreas da Informática e das Telecomunicações e incorporam uma variedade 

de tecnologias. Embora comummente associado a computadores, o termo 

também inclui outras media informativas, como dispositivos portáteis, televisão e 

rádio (Kozma, 2010). A essas tecnologias da informação podem ser adicionadas 

tecnologias de comunicação, como telefones e redes, conforme as definições que 

se apresentam a seguir.  

As TIC são definidas como o conjunto de tecnologias capazes de reunir, 

processar e compartilhar informações em diferentes formatos: texto, imagem, 

som, … (Melo & Oliveira, 2012). Fernandes (2012), apoiando-se no conceito 

adotado pela União Europeia, define as TIC como os procedimentos, métodos e 

equipamentos para processar informações e comunicar. O termo TIC refere-se à 

conjugação da tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das 

telecomunicações e tem na internet e, particularmente, no sistema para publicar e 

compartilhar documentos multimédia a nível mundial, a World Wide Web (www), a 

sua mais forte expressão (Miranda, 2007 e Kozma, 2010). O facto de as TIC 

atingirem essas e outras proporções, contribuiu significativamente para a criação 

da chamada sociedade do conhecimento, conforme a teorização dos trabalhos 

das organizações que se citam seguidamente. 
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As organizações supranacionais, como a UNESCO, reconhecem que as TIC 

criaram novas condições para o surgimento das sociedades do conhecimento, na 

medida em que as respetivas sociedades têm a capacidade de identificar, 

produzir, processar, transformar, disseminar e usar informações para construir e 

aplicar conhecimento que possa impulsionar o desenvolvimento humano. Neste 

âmbito, os países que tiveram estratégias mais ousadas e abrangentes, em 

termos de políticas tecnológicas, estabeleceram a inclusão das TIC como uma 

prioridade nacional e, com base no seu valor instrumental, estenderam a 

cidadania à cidadania digital, reservando-lhe um lugar na nova cidadania 

(UNESCO, 2018). Deste modo, o grande desafio que se impôs foi o da inclusão. 

Nesse contexto, a discrepância existente entre os indivíduos que possuem 

habilidades digitais de alto nível e os que não as possuem, ou possuem apenas 

as habilidades básicas, pode agravar e excluir parte da população em termos de 

oportunidades (Eurydice, 2019; OCDE, 2019). Do ponto de vista educacional, o 

desafio não é simplesmente alfabetizar e garantir que os jovens desenvolvam as 

“digital competences” (Eurydice, 2019, p. 9), mas também que possam tirar 

proveito das potencialidades e benefícios que as TIC podem proporcionar no 

processo de ensino e aprendizagem – na medida em que as tecnologias digitais 

também estão transformando a própria experiência de aprendizagem, tanto nas 

escolas de ensino regular, quanto nas de educação de adultos, onde as 

oportunidades de seguir cursos online e outras formações, mediadas pelas 

tecnologias, permitem que as pessoas se envolvam na aprendizagem ao longo da 

vida (OCDE, 2019).  

Se, por um lado, as TIC são vistas como parte integrante dos sistemas educativos 

modernos, e inúmeros governos a encaram como uma alternativa para dinamizar 

o processo de ensino e aprendizagem com vista à conquista de melhores 

resultados escolares, por outro, estudos como a da OCDE (2015) e UNESCO 

(2011) apresentam uma perspetiva diferente, na medida em que revelam que as 

atividades económicas e de lazer se sobrepõem, em grande parte, à utilização 

das TIC para fins educacionais em contexto formal de aprendizagem. Outro 

aspeto não menos importante referente ao uso das TIC, do ponto de vista social, 

em geral, e no domínio educativo em particular, está relacionado com a 
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cibersegurança, tendo em conta os riscos inerentes, como a perda de privacidade 

resultante das invasões e outros males associados ao cibercrime, bem como os 

vícios na internet e outras práticas indecorosas que emergem do mau uso dos 

recursos tecnológicos como o recurso à cábula/fraude, o cyber-bullying, a 

manipulação de dados, entre outros, de acordo com os trabalhos que se citam 

seguidamente. Segundo a UNESCO (2018) e a OCDE (2019), o crescente poder 

das TIC no rastreamento e compartilhamento de dados individuais apresenta 

riscos significativos à privacidade e à segurança dos dados, mas também pode 

implicar riscos para o bem-estar das pessoas, desde o cyber-bullying até ao 

surgimento de desinformação ou cyber-hackers, incluindo efeitos na saúde mental 

do uso extremo da Internet ou os efeitos da automação de empregos. 

Síntese do tema 

Em síntese, da leitura dos trabalhos citados na presente secção, importa salientar 

que, independentemente de ainda não haver consenso sobre os benefícios reais 

da tecnologia para uma aprendizagem de qualidade, os planeadores de políticas 

educativas estão atentos à necessidade de garantir o alinhamento entre o 

desenvolvimento das TIC na sociedade e a sua integração efetiva nas escolas. 

Isso inclui a necessidade de garantir que os professores e os alunos, entre outros, 

possam usar tecnologias digitais de maneira eficaz e segura. Nesse contexto, 

uma das grandes preocupações com a formulação de políticas está relacionada 

com as modalidades de desenho e implementação de planos estratégicos 

claramente definidos, capazes de fomentar as boas práticas de utilização das TIC 

em contexto escolar, alcançando assim os resultados almejados. Convém referir 

que, no seguimento da leitura dos trabalhos supracitados, foi possível aferir que 

uma das situações menos abonatórias, e que vem contribuindo para a 

problematização dos processos de integração das TIC na educação, reside no 

facto de a implementação das respetivas iniciativas preceder, muitas vezes, o 

desenvolvimento das respetivas políticas. Há assim, que ter a consciência de que 

em iniciativas com esta magnitude, com mobilização de recursos avultados, quer 

humanos quer materiais e financeiros, torna-se imperioso o desenvolvimento de 

projetos e programas consistentes, ou seja, devidamente delineados e levados à 
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prática com vontade, determinação e rigor para que possa haver uma maior 

probabilidade de os resultados serem satisfatórios. 

2.3. Síntese de estudos sobre políticas de integração das TIC na educação 

Da síntese do levantamento dos estudos realizados, referentes às políticas de 

integração das TIC na Educação (ver anexo 3), é possível inferir que, em relação 

às questões e objetivos de investigação, grande parte visa analisar as políticas 

que regem as práticas de integração das TIC na Educação e respetivos 

normativos, bem como as suas implicações em contexto educativo. A título de 

exemplo, destacam-se os trabalhos de Berrocoso, Arroyo & Díaz (2009); Peeraer 

(2009); Pons, Bravo & Moreno (2010); Pérez (2011); Barros & Sebastião (2012); 

Couto & Coelho (2013); Mofarreh (2016) e Silva (2017), nos quais os autores 

procuram apresentar e debater as principais linhas do pensamento educativo com 

base na interpretação dos principais normativos em vigor referentes às políticas 

educativas de integração das TIC nas escolas.  

Em termos metodológicos, na maior parte dos estudos analisados os autores 

optam por uma abordagem qualitativa e exploratória sustentada em pesquisa 

documental e entrevistas, como técnicas de recolha de dados e consequente 

análise de conteúdo para o respetivo tratamento. Os trabalhos desenvolvidos por 

Mofarreh (2016) e Pérez (2011) constituem exceção aos demais em relação ao 

design metodológico, dado os autores terem recorrido a pesquisas de cariz misto, 

ou seja, a combinação de técnicas de análise de dados qualitativos e quantitativos 

para consecução dos objetivos de investigação.  

Os estudos analisados sobre políticas das TIC na educação realçam alguma 

preocupação quanto à sua integração em contexto educativo. A educação em 

Angola não está alheia a este processo, que se encontra imersa numa 

reestruturação, sobretudo na gestão das novas salas de aula. Daí a conjugação 

de esforços para o melhoramento e consolidação de práticas inovadoras para a 

integração gradual das TIC no quotidiano dos professores (e apostando em vários 

investimentos a outros níveis, como o lançamento do satélite nacional – Angosat 

– previsto para 2022), procurando-se, assim, dar os primeiros passos na 

modernização e construção de infraestruturas tecnológicas em todos os setores 
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sociais, entre os quais o da educação, com o fito da inserção do país na 

sociedade de informação. 

2.4. Políticas de integração das TIC nos planos de estudo em Angola e a 

experiência internacional na área 

A abordagem das políticas das TIC na educação em Angola remete-nos, 

inicialmente, para o “Livro Branco” das Telecomunicações, documento orientador 

das políticas das TIC no país, e para o Plano Nacional da Sociedade da 

Informação (PNSI), plano estratégico direcionado para a promoção da sociedade 

de informação e conhecimento, perspetivando modernizar, por intermédio das 

TIC, os serviços prestados pelos diferentes setores sociais, entre os quais a 

educação. Daí a pertinência em convocarmos os respetivos documentos na 

abordagem do tema na presente secção. 

As políticas das TIC em Angola assentam sobre o Livro Branco das 

Telecomunicações, oficialmente designado “Livro Branco sobre a Política das 

Telecomunicações em Angola”, constituindo-se como o documento de referência 

no sector das TIC no país, desde o ano da sua aprovação (2001) em Conselho de 

Ministros. Por meio do respetivo instrumento, o executivo angolano vem gizando 

um conjunto de medidas de âmbito estratégico com base em investimentos 

diretos em infraestruturas de telecomunicações (projeto de construção de um 

satélite nacional, extensão da malha de rede de fibra ótica e cabos submarinos), 

“para o suporte dos diversos sectores da economia nacional, do ensino, inovação 

e desenvolvimento e da massificação das TIC, fatores primordiais para o 

fortalecimento da sociedade de informação e do conhecimento” (GRA, 2019, p. 

11). Nesse seguimento, e com as sinergias direcionadas para a dinamização da 

sociedade de informação e do conhecimento, o Governo Angolano aprovou, em 

2005 (com atualização posterior para o período 2013-2017), o PNSI, 

desenvolvido, entre outros, em torno dos seguintes desafios:  

a) reforço da infoinclusão e da literacia digital e o desenvolvimento dos 

recursos humanos; 

b) democratização e generalização do acesso às TIC e à internet; 
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c) utilização do telemóvel, enquanto instrumento para acesso à sociedade 

de informação e das redes sociais;  

d) coordenação estratégica e operacional a todos os níveis do aparelho do 

Estado e da Administração Pública; e  

e) gestão e partilha do conhecimento. (GRA, 2013) 

Importa salientar que o respetivo plano, atualizado em 2013, para além de estar 

alinhado com o Livro Branco das Telecomunicações, enquanto documento 

regulador do sector das TIC, encontra-se também alinhado quer com o Plano de 

Desenvolvimento Nacional quer com o Plano Nacional de Formação de Quadros. 

Adicionalmente, é importante que se sublinhe que, segundo o Executivo 

Angolano, dos desafios acima apresentados emergem a visão e a missão do 

PNSI, que se descrevem nos parágrafos que se seguem. 

Quanto à visão delineada no âmbito do PNSI 2013-2017, salienta-se ligar 

digitalmente Angola à economia mundial, com um conjunto de serviços e 

conteúdos relevantes, capaz de contribuir para o crescimento económico do país, 

com reflexo na vida dos cidadãos, e de competir internacionalmente. 

Para concretizar a visão no âmbito do PNSI 2013-2017, foi definida como missão: 

impulsionar a economia de Angola, criando, com o investimento nas TIC, 

oportunidade de serviços, aptidões e possibilidades de acesso à informação e 

saberes que concorram para o empreendedorismo e para a empregabilidade. 

A Visão e a Missão são, por sua vez, consubstanciadas por um conjunto de 

pilares estratégicos (figura 2), concretamente dois pilares transversais (Acesso e 

Conectividade; e Governação Eletrónica) e quatro pilares setoriais (Agricultura, 

Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pescas; Saúde; Educação; e Indústria, 

Comércio e Serviços), que em conjunto configuram o PNSI. 
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Figura 2 – Pilares Estratégicos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

  

Fonte: GRA (2013) 

Os pilares transversais tratam dos aspetos referentes ao Acesso e Conectividade, 

assim como os serviços (Governação Eletrónica), e constituem a base para o 

desenvolvimento da sociedade da informação. Relativamente aos pilares 

setoriais, importa referenciar que são pilares de conteúdo e correspondem à 

chave para o desenvolvimento dos angolanos. Cada pilar desintegra-se em 

diferentes linhas e programas, bem como em metas delineadas. Com base no 

objetivo de investigação do presente trabalho de pesquisa, a figura seguinte 

(figura 3) retrata somente o pilar referente ao setor da educação. 
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Figura 3 – Pilar, Linhas de Atuação e Programa referente ao setor da Educação  

                                             

 

 

 

 

 

 

Fonte: GRA (2013)  

A figura abaixo (figura 4) apresenta as metas definidas para o período 2013-2017, 

relativas ao setor da educação, no âmbito do PNSI. 

Figura 4 – Metas definidas para o setor da educação no âmbito do PNSI 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEA (2013) 
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Da apreciação dos dados constantes nas figuras 3 e 4, delineados no âmbito do 

PNSI, é possível verificar que foi gizado um conjunto de ações/intenções e metas 

bastante ambiciosas no que concerne à integração das TIC na educação. Em 

conformidade, importa salientar que, entre as iniciativas que vêm sendo 

empreendidas pelo executivo angolano para a inserção de Angola na sociedade 

de informação, têm-se destacado o reconhecimento oficial do papel importante da 

educação no desenvolvimento nacional e a necessidade de uma incorporação 

mais forte das TIC no sistema de educação. Entretanto, a integração das TIC no 

processo educativo do país vem sendo desenvolvido não somente através da 

elaboração de programas estratégicos, como acima espelhado, como também por 

intermédio de iniciativas voltadas para a restruturação dos planos de estudo que 

permitam o desenvolvimento de disciplinas e cursos na área. Como exemplo, 

destacamos o curso de informática educativa para formação e capacitação de 

formadores e formandos, com realce a nível do II CES, processo desenvolvido no 

âmbito da reforma educativa aprovada em 2001 e implementada em 2004, 

adiante referida.  

Entre as medidas delineadas para a integração das TIC nos planos de estudos, 

segundo o Ministério da Educação (MED, 2011), uma das exigências para o 

cumprimento das funções de docência nas escolas do II CES é dirigida aos 

professores, que devem possuir o seguinte perfil: a) ser técnico superior ou 

equivalente formado em ciências da educação; b) possuir no mínimo cinco anos 

de experiência profissional; c) possuir conhecimentos científicos da disciplina a 

lecionar; e d) receber formação sobre os novos recursos pedagógicos. 

Em relação à escola, a mesma deverá possuir o seguinte perfil: escolas 

reparadas ou construídas com 12 ou mais salas de aula e com todas as 

condições básicas para o seu normal funcionamento (gabinetes para o corpo 

diretivo, secretaria, sala de professores e salas de aulas, água, eletricidade, etc.), 

incluindo bibliotecas e laboratórios, dos quais destacamos o de informática.  

Para o alcance dos objetivos, o programa da disciplina de Informática, segundo as 

conceções do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação 
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(INIDE, 2013), a escola propõe-se atender, entre outras, às seguintes estratégias 

políticas: 

1. Apostar na formação e capacitação de professores para a execução do 

programa. 

2. Apostar em investimentos direcionados para a aquisição e montagem de 

equipamentos informáticos e construção de salas/laboratórios para esse 

fim. 

Pelo exposto acima, percebe-se que já há sinais visíveis e relevantes em relação 

à integração das políticas TIC na educação em Angola. Faltará, porventura, outro 

tipo de medidas e iniciativas como as que foram desenvolvidas em alguns países 

da América e da Europa, como EUA, Brasil, Inglaterra, França e Portugal, onde as 

políticas de integração das TIC nos currículos escolares constituem uma 

preocupação desde o século passado e com desafios acrescidos no presente 

século, direcionados para a alfabetização tecnológica e desenvolvimento de 

competências digitais dos formandos, de modo a permitir-lhes melhor integração 

na sociedade do conhecimento.  

No seguimento do levantamento dos estudos sobre a integração das políticas TIC 

na educação (ver Anexo 3), a análise permitiu aferir que, a par da dimensão 

política no âmbito das reformas para a integração das TIC na educação, os 

países mobilizaram inúmeras iniciativas voltadas para o financiamento de 

projetos, programas, estudos, desenvolvimento de software, bem como de 

conteúdos, envolvendo profissionais com competência científico-tecnológica, 

universidades, centros de estudos na área e o setor privado. Entre outros 

aspetos, destacaram-se iniciativas que visavam incentivar o uso massivo das TIC 

por parte da comunidade escolar. 

No caso de Portugal, por exemplo, contexto em que se desenvolve o presente 

projeto de formação e investigação, a reestruturação do currículo e modernização 

do ensino por intermédio das TIC fez parte de um conjunto de medidas de 

políticas educativas que contam já com uma história de três décadas e três 

grandes projetos de impacto reconhecido, associados a diferentes ciclos políticos: 
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“O Projeto Minerva surge no governo de Cavaco Silva, o Programa Nónio-Séc. 

XXI, no de António Guterres e o Plano Tecnológico da Educação, com José 

Sócrates como Primeiro-Ministro” (Pereira, 2011, p. 207). Neste âmbito, e com 

vista a colocar Portugal entre os países cimeiros da Comunidade Europeia em 

termos de modernização tecnológica na educação, os governos portugueses nas 

últimas décadas têm regulamentado um conjunto de diplomas e projetos 

relacionados com o uso educativo das TIC. 

A primeira grande iniciativa ocorreu na segunda metade da década de 80 com o 

Projeto Minerva (1985-1994). Este projeto tinha como objetivo introduzir os meios 

informáticos no ensino. Em finais de 1996, foi lançado o Programa Nónio-Século 

XXI, com uma especial incidência no domínio das tecnologias multimédia e das 

redes de comunicação. Dando continuidade, no âmbito da iniciativa eEurope, as 

entidades governamentais portuguesas estabeleceram um conjunto de objetivos e 

metas até 2004 que permitiram a criação de um grupo coordenador encarregado 

de produzir um Plano de Ação para a Educação no domínio das TIC (Silva & 

Silva, 2002). Nesta senda, em 2005, é criado, no âmbito das políticas educativas 

do XVII Governo Constitucional, o Plano Tecnológico, tendo um plano de ação 

especificamente para a educação, designado por Plano Tecnológico para a 

Educação (PTE). 

O PTE surgiu na perspetiva de responder aos novos desafios governamentais, 

pretendendo elevar o país a lugares de destaque em termos de modernização 

tecnológica da Educação (resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2007). Esta 

resolução reconheceu que havia necessidade de reforçar a qualificação e as 

competências dos portugueses para uma melhor construção e integração na 

sociedade do conhecimento. Salientava que era oportuno valorizar e modernizar a 

escola, criar ambientes inovadores de aprendizagens que favorecessem o 

sucesso escolar dos alunos e consolidar o papel das TIC enquanto ferramenta 

básica para aprender e ensinar nesta nova era. Neste sentido, foram realizados 

grandes investimentos quer em recursos tecnológicos quer em programas, dos 

quais se destacam: computadores Magalhães, programas e-escolas e e-

professores, computadores, projetores, quadros interativos. Realça-se, contudo, 
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que, independentemente de as políticas operacionais desenvolvidas no âmbito da 

iniciativa PTE serem eficazes, na medida em que ao nível da tecnologia houve um 

investimento e financiamento sem precedentes, que contribuiu para a renovação 

do parque informático, o acesso à Internet de banda larga e os seus respetivos 

equipamentos de apoio (Silva, 2011; Pereira, 2011). Estudos apontam que as 

políticas estratégicas não foram tão eficientes quanto as operativas, pelo facto de 

se registar pouco envolvimento dos gestores escolares e professores, bem como 

a falta de formação dos respetivos profissionais de ensino (Pereira, 2011; 

Gonçalves, 2012; Martins, 2012); daí o efeito negativo que se repercutiu no 

alcance dos objetivos propostos. 

Ao nível do continente africano, há estudos que apontam que já vários governos 

empreenderam um conjunto de medidas de políticas públicas para a integração 

das TIC no sistema educacional. O estudo desenvolvido por Farrell & Isaacs 

(2007), em 53 países africanos, revela que 36 dispunham de política vigente de 

TIC na educação. Em contrapartida, dos vários países africanos que vêm 

implementando essas políticas, nem todos o fazem de modo consistente, ou seja, 

falta-lhes uma política que procure fomentar de forma eficaz a integração das TIC 

no sistema educacional com investimentos em infraestruturas, como a das 

telecomunicações, por exemplo, ou assegurar orçamentos que permitam 

sustentar as respetivas ações (Adam at al., 2011). Numa outra dimensão, os 

autores acrescentam que países como Angola e a República Democrática do 

Congo, independentemente de possuírem políticas nacionais de TIC, não 

apresentam uma política específica que faça referência à integração das TIC na 

educação. 

Do levantamento de estudos sobre políticas de integração das TIC na educação, 

foi possível inferir que em países como África do Sul, Cabo Verde, Moçambique, 

Namíbia e Ruanda, independentemente das limitações com que se vêm 

deparando em termos operacionais, estratégicos e pedagógicos, tem havido uma 

luta persistente em busca de novas estratégias, projetos e programas 

direcionados para a integração efetiva das TIC na educação: 
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 África do Sul – Política e-Educação, com a intenção de transformar a 

aprendizagem e o ensino por intermédio das TIC (Padayachee, 2017); 

 Cabo Verde – o programa Mundu Novu, que pretende dotar os 

estabelecimentos de ensino de infraestruturas tecnológicas e conectividade 

e revolucionar as práticas pedagógicas com o uso das TIC (Tomar, 2014); 

 Moçambique – o Plano Tecnológico da Educação, que tem como objetivo a 

modernização do ensino e a mudança de paradigma de aprendizagem por 

intermédio das TIC (Junior, 2019);  

 Namíbia – o Plano TECH! NA, com a pretensão de: a) equipar instituições 

educacionais com hardware, software, conectividade, currículo, conteúdo e 

suporte técnico; e b) educar/formar e capacitar os gestores, funcionários 

administrativos, professores e alunos com a alfabetização e a integração 

de TIC em todo o currículo (Afunde, 2015). 

Descrevendo o caso do Ruanda, importa destacar que, embora o país não 

apresente um historial alargado em termos de integração das políticas TIC na 

educação, foi possível aferir, a partir do documento produzido pelo Ministério da 

Educação (MED Ruanda, 2016), que há mais de uma década o seu governo vem 

conjugando esforços para tirar o maior proveito das potencialidades que as 

mesmas podem proporcionar em vários domínios sociais, incluindo a educação. A 

visão 2020 do Ruanda posiciona as TIC no centro da transformação de todos os 

setores. Na esfera educativa, a política de integração das TIC em contexto formal 

de aprendizagem é vista como uma alavanca estratégica para consecução da 

melhoria a diversos níveis do setor (MED de Ruanda, 2016).  

Para alcançar uma transformação educacional bem-sucedida, a política de TIC na 

educação foi projetada com base em quatro objetivos estratégicos: 

1 – Desenvolver uma base profissional competente e relevante de TIC para 

atender às necessidades do setor, que contempla as seguintes dimensões: a) 

Políticas; b) Currículo e conteúdo; e c) Sistema de gestão e informações; 
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2 – Potenciar a integração e o uso das TIC em todos os níveis educacionais, 

contemplando as seguintes dimensões: a) Infraestrutura de TIC; e b) Dispositivos 

e software educativo adequado; 

3 – Desenvolver as lideranças em educação e apostar na formação e capacitação 

dos professores através das TIC;  

4 – Melhorar o ensino, a aprendizagem e a pesquisa através da integração das 

TIC, contemplando as seguintes dimensões: a) Ensino superior, pesquisa e 

inovação; b) Dispositivos; c) Serviços online; e d) Conectividade.  

Quanto às ações e programas empreendidos no âmbito das políticas TIC, o MED 

destaca as seguintes: a) a implementação do programa One Laptop per Child 

(OLPC), desde 2008, em escolas primárias, bem como a implementação de 

laboratórios de informática para escolas secundárias; b) a implantação de cerca 

de 250 000 dispositivos OLPC em 764 escolas, atingindo apenas 10% dos alunos 

do ensino fundamental; e c) a capacitação de professores para o uso dos 

respetivos dispositivos. 

Relativamente aos desafios mencionados pelo Ministério em referência, salienta-

se: a insuficiência de recursos tecnológicos; a resistência à mudança de 

mentalidades; as limitações, em termos de energia, de ligação à internet, incluído 

equipamentos; um défice em termos de suporte técnico e pedagógico contínuo 

nas escolas; a falta de cultura de uso das TIC da parte das instituições escolares; 

a participação limitada de instituições locais (privadas, públicas e sociedade civil) 

e o alto custo recorrente. 

Importa salientar que, com vista a colmatar as insuficiências acima sublinhadas, a 

iniciativa empreendida no âmbito da política “SMART EDUCATION” foi revista 

para o período 2015-2019, com base nas seguintes linhas-mestras: 

 Garantir que os professores dos ensinos fundamental, médio e superior 

usem as TIC nas suas práticas letivas; 

 Disponibilizar as TIC para todos os níveis de educação formal e permitir 

que os alunos usem as mesmas como ferramenta de aprendizagem; 
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 Permitir que os gestores escolares e professores usem as TIC como 

ferramenta de apoio ao processo educacional; 

 Usar as TIC para apoiar o desenvolvimento de abordagens pedagógicas 

centradas no aluno e incentivar a pesquisa e a aprendizagem colaborativa; 

 Facilitar o acesso a informação para os professores e alunos e apoiar o 

processo de ensino e aprendizagem; 

 Usar as TIC como uma ferramenta para melhorar a qualidade da educação 

em todos os níveis e disciplinas, bem como apoiar o esforço do 

Departamento de Garantia da Qualidade da Educação para melhorar a 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem no país; 

 Aumentar a consciencialização dos professores, alunos, pais e 

encarregados de educação sobre a importância do uso das TIC no 

processo de ensino e aprendizagem; e 

 Desenvolvimento de Rede de Educação e Pesquisa de Ruanda 

(RwEdNet), para garantir que pesquisadores e académicos de instituições 

de ensino superior em Ruanda estejam conectados ao corpo regional e 

internacional de pesquisa (MED Ruanda, 2016). 

Síntese do tema 

Em síntese, importa observar que o desafio assumido pelo executivo do Ruanda, 

no âmbito das políticas educacionais, foi o de melhorar o acesso à educação e 

formação de qualidade para todos, com vista a preparar a atual geração de 

estudantes para a inserção na sociedade do conhecimento em que as 

ferramentas de TIC, como computadores, internet e outras tecnologias 

relacionadas, estão a tornar-se cada vez mais omnipresentes no cotidiano dos 

cidadãos e das empresas. Independentemente das fragilidades apontadas pelo 

MED (défice de recursos tecnológicos, falta de cultura de uso das TIC da parte 

das instituições de ensino, custo elevado de implementação, entre outros), da 

análise dos objetivos estratégicos e das ações delineadas, no âmbito da 

restruturação da iniciativa “SMART EDUCATION”, com vista à consecução de 

uma transformação educacional bem-sucedida, é possível verificar uma certa 
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preocupação da parte do setor em procurar adequar o delineamento da respetiva 

iniciativa política às boas práticas de integração das TIC na educação.  De facto, 

as ações delineadas visam salvaguardar o desenvolvimento de uma política clara 

que incentive a geração de programas e projetos que maximizem os benefícios e 

o impacto das TIC no processo de ensino e aprendizagem, a saber: a aposta na 

formação/capacitação contínua dos professores para o uso pedagógico das TIC 

em contexto formal de aprendizagem; construção de infraestruturas de TIC 

devidamente equipadas, contendo quadros interativos, softwares educacionais e 

acesso à internet, entre outas ferramentas; e desenvolvimento de conteúdo 

digital, atividades que se prevê serem mediadas por um processo de 

monitoramento e avaliação. Entre outras iniciativas, destacam-se a construção de 

parcerias com instituições públicas e privadas e a criação de novos vínculos com 

iniciativas regionais e internacionais, bem como a disponibilização de 

computadores para professores e um programa de incentivo que permite a 

aquisição de computadores a preço acessível, por parte dos alunos, 

investimentos que podem proporcionar maior probabilidade de obtenção de êxitos 

nas políticas delineadas.  

2.5. Análise dos fatores potenciadores e dos obstáculos que incidem no 

impacto das políticas públicas de integração das TIC em contexto escolar 

A integração das TIC nos planos de estudos das instituições escolares introduziu 

a necessidade de novas políticas e, consequentemente, de novas exigências na 

dinâmica da cultura de trabalho dos profissionais do setor. Segundo Ponte (1994) 

e Vidal & Neto (2016), o grande problema é equacionar a melhor estratégia em 

termos de políticas públicas para a sua efetiva integração nas atividades 

educativas. 

Sáez (1997) define políticas públicas como “el conjunto de objetivos, decisiones y 

acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un 

momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritários” 

(p. 2). Na perspetiva de Rincón (2017) as políticas públicas são o eixo central do 

desenvolvimento mundial e a sua definição implica entendê-las como “proyectos y 

actividades diseñadas y gestionadas por un Estado, a través de un gobierno y de 
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una administración pública, para satisfacer las necessidades de una sociedad”  

(p. 77). Por outras palavras, pode-se definir “políticas públicas” como o conjunto 

de decisões e ações levadas a cabo por um governo para resolver os problemas 

públicos.  

Pons, Bravo & Moreno (2010) afirmam que o uso das TIC nos espaços escolares 

é considerado como políticas públicas de integração das TIC. Nesta perspetiva, 

Kozma (2008) e Berrocoso, Arroyo & Díaz (2009) referem que as políticas em 

causa devem ser encaradas em duas vertentes. A primeira prende-se com as 

políticas estratégicas, isto é, as que tratam de estabelecer um conjunto de 

objetivos e visão referentes à utilização das tecnologias nos sistemas educativos 

e respetivos benefícios. A segunda relaciona-se com as políticas operativas que 

tratam da formação do pessoal docente, construção de infraestruturas, aquisição 

e apetrechamento com os meios técnicos nas escolas, ou seja, que tratam da 

criação de condições humanas e materiais para consecução dos objetivos 

propostos. A inexistência de uma estratégia fundamentada para conduzir o 

respetivo processo torna-as unicamente operativas, convertendo-se numa política 

tecnocêntrica, promovendo simplesmente a aquisição de equipamentos e a 

formação de meros utilizadores (Berrocoso, Arroyo & Díaz, 2009). 

Robert Kozma acrescenta que as políticas nacionais (estratégicas e operacionais) 

para a integração das TIC no sistema educativo terão um impacto mais 

significativo se estiverem alinhadas com outras políticas, isto é, um alinhamento 

estratégico-operacional, horizontal e vertical (Kozma, 2008). Para o autor, o 

alinhamento estratégico-operacional garante que os programas e os projetos das 

TIC no processo educativo estejam diretamente ligados aos objetivos e visão do 

país, em relação ao uso das tecnologias no sistema educativo. O alinhamento 

horizontal garante a articulação coesa entre as diferentes políticas ministeriais, ou 

seja, garante a cooperação entre as políticas das TIC na educação e as políticas 

de outros ministérios. O alinhamento vertical refere-se à coordenação das 

políticas dentro do sistema educativo. O autor acrescenta que esta articulação 

garante que os recursos nacionais sejam utilizados dentro do sistema de forma 

adequada e que tenham efetivamente resultados nas diferentes escolas ao nível 

local. Conrads et al. (2017) corroboram o posicionamento de Kozma (2008), ao 
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afirmarem que as iniciativas políticas direcionadas para transformar a educação 

por meio das TIC tendem a ter maior impacto se não funcionarem isoladamente.  

O facto de as políticas de integração das TIC no sistema educativo, que vêm 

sendo empreendidas em diferentes contextos, nem sempre se traduzirem em 

estratégias eficazes e o suporte oferecido aos professores não atender, muitas 

vezes, às suas reais necessidades leva a que surja um conjunto de fatores que 

influencia o impacto das políticas públicas de integração das tecnologias em 

contexto educativo (Conrads et al., 2017). Para os autores, as políticas de 

integração das tecnologias na educação que começam com uma análise 

aprofundada das necessidades de base para o seu desenvolvimento, apresentam 

maior probabilidade de serem eficazes, indicando por exemplo que a falta de 

infraestruturas de TIC e a falta de competências pedagógicas e digitais dos 

professores são fatores que afetam negativamente a integração e o uso inovador 

das tecnologias na educação. Neste contexto, as estratégias políticas 

direcionadas para a integração das TIC na escola deveriam procurar não se 

limitarem simplesmente a equipar as instituições escolares com meios 

tecnológicos, mas também encontrar significado dentro de uma transformação 

mais profunda do paradigma educacional e encarar os professores como os 

elementos fundamentais no processo de integração das respetivas tecnologias 

em contexto formal de aprendizagem.  

Pimentel (2013), no seu trabalho referente às políticas públicas para as TIC no 

Brasil, comunga da retórica do autor supramencionado e alerta que: 

“uma política educacional voltada para a integração das TIC nas escolas deve 

levar em conta que a inovação tecnológica, se não é acompanhada pela inovação 

pedagógica e por um projeto educativo, representará uma mera mudança 

superficial dos recursos escolares, mas não alterará substancialmente a natureza 

das práticas culturais nas escolas” (p. 98). 

Para além dos aspetos mencionados por Conrads et al. (2017) e pelas 

organizações supranacionais, referenciadas na secção 2.1, nos estudos 

analisados emerge um conjunto de fatores que potenciam e inviabilizam o 

impacto das políticas públicas de integração das TIC em contexto educativo, 

sistematizados nas grelhas 2 e 3, que abaixo se apresentam. 
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Grelha 2 – Fatores potenciadores do impacto das políticas públicas de integração das 

TIC em contexto educativo 

Autores Fatores potenciadores do impacto das políticas públicas de integração das TIC em contexto educativo 

Kozma (2008) e 

Berrocoso, Arroyo & 

Díaz (2009) 

A conjugação de políticas estratégias e operativas no âmbito da integração das TIC em contexto 

escolar. 

Morisso, Vargas & 

Mallmann (2018) 

A existência de um planeamento capaz de prever as necessidades de base para integração bem-

sucedida das TIC em contexto educativo.  

Waiti (2018) 
- O desenvolvimento profissional dos professores para a integração bem-sucedida das TIC em sala de 

aula; 

- A existência de infraestrutura de TIC nas escolas devidamente apetrechada; 

- Disponibilidade e acessibilidade dos recursos de TIC ao nível das escolas. 

Mofarreh (2016) 
- Cultura escolar que promove o diálogo, valores compartilhados e riscos; 

- Programa de formação contínua e tempo para os professores se apropriarem de conhecimentos que 

lhes permitam integrar a tecnologia nas suas práticas pedagógicas; 

- A existência de líderes comprometidos com a integração bem-sucedida das TIC na sala de aula; 

- Mobilização de recursos financeiros e humanos necessários; 

- A redução do nível de burocracia da parte do MED. 

Conrads et al. 

(2017) 

- A definição do objetivo pedagógico antes de qualquer ferramenta tecnológica para apoiar o processo 

de ensino e aprendizagem; 

- A existência de infraestrutura de TIC devidamente apetrechada, bem como a crença dos professores 

na sua capacidade de usar efetivamente as TIC; 

- A combinação de desenvolvimento de competências pedagógicas com o fornecimento de dispositivos 

ou recursos digitais; 

- O comprometimento e a adesão dos professores a iniciativa destinada a transformar a educação por 

meio das TIC; 

- Apoiar os professores e fortalecer a sua capacidade de integrar significativamente as TIC na 

educação; 

- Deixar que as escolas e os professores tenham voz; 

- Redução de custos relacionados com a integração das TIC na educação e a garantia de continuidade 

ao longo do tempo; 

- O treino e o desenvolvimento profissional contínuo dos professores. 

Fonte: Kozma, 2008; Berrocoso, Arroyo & Díaz, 2009; Mofarreh, 2016; Conrads et al., 2017; 

Morisso, Vargas & Mallmann, 2018; Waiti, 2018. 
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Em relação aos fatores que influenciam negativamente a implementação das 

políticas educativas para integração das TIC em contexto escolar, dos estudos 

consultados destacam-se os apresentados na grelha abaixo (Grelha 3).  

Grelha 3 - Obstáculos que incidem nas políticas públicas de integração das TIC em 

contexto educativo 

Autores Obstáculos que se registam na integração das políticas públicas de integração das TIC em contexto 
educativo 

Berrocoso, 
Arroyo & Díaz 

(2009) 

- A falta de visão estratégica compartilhada com os professores; 

- A falta de formação/capacitação contínua dos professores que lhes permita adquirir as competências 
específicas para o uso das TIC nas práticas letivas.   

Couto & Coelho 
(2013) 

- A falta de projeto pedagógico para que os professores se apropriem das potencialidades das tecnologias 
nas suas aulas; 

- A existência de políticas públicas fragmentadas e não dialogantes. 

Pimentel (2013) 
- Falta de entrosamento entre inovação tecnológica, inovação pedagógica e projeto educativo, no âmbito 
das políticas para integração das TIC na escola. 

Peeraer (2009) 
- A falta de coerência entre a retórica nas diretrizes políticas e a prática de integração das TIC na 
educação. 

Alves (2009)  

 

- Falta de gerenciamento político–pedagógico das TIC na escola;  

- Falta de visão na implementação das políticas TIC na educação;  

- Falta de suporte técnico e pedagógico especializado;  

- Falta de formação específica dos professores para o uso das TIC nas aulas;  

- Custo elevado de acesso às TIC.  

Waiti (2018) 
- Falta de capacitação especializada dos professores para integração das TIC no processo de ensino e 

aprendizagem; 

- Falta de disponibilidade financeira; 

- Falta de competências dos professores em TIC, bem como falta de infraestrutura e suporte técnico 
adequado; 

- Falta de manutenção dos equipamentos existentes nas escolas.  

MUTUKU (2018) 
- Falta de treino e incentivos para que os professores possam tirar proveito das potencialidades das TIC nas 
aulas. 

Mofarreh (2016) 
- Défice de infraestrutura e recurso tecnológico; 

- Falta de competência dos professores; 

- Falta de envolvimento e comprometimento das lideranças e professores no processo de integração das 
TIC; 

- Falta de monitoramento e avaliação contínua do processo de integração das TIC nas escolas;  

- Ausência de serviço de suporte técnico especializado de TIC; 

- Falta de oportunidade para diretores e professores acederem a treino de alta qualidade; 

- Falta de coerência entre a teoria e as práticas de implementação das TIC em contexto educativo; 
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- Falta de diretrizes claras e metas a médio e longo prazo para integração das políticas TIC na educação; 

- Existência de estruturas e demandas burocráticas. 

Conrads at al. 

(2017) 

- Tecnologias de ponta assentes sobre a má qualidade do ensino; 

- Infraestrutura tecnológica inadequada; 

- Falta de competências pedagógicas digitais dos professores; 

- Falta de sustentabilidade e perspetiva de longo prazo; 

- Falta de comprometimento das partes envolvidas no processo de implementação das políticas TIC. 

Farrell & Isaacs 

(2007) 

- Falta de habilidades e visão para implementação das políticas TIC na educação; 

- Défice de eletricidade, bem como a falta de recursos tecnológicos; 

Fonte: Farrell & Isaacs (2007); Alves (2009); Peeraer (2009); Couto & Coelho (2013); Pimentel 

(2013); Mofarreh (2016); Conrads at al. (2017); Waiti (2018); MUTUKU (2018). 

Da apreciação das grelhas 2 e 3, referentes aos fatores potenciadores e 

obstáculos que incidem no impacto das políticas públicas de integração das TIC 

em contexto escolar, é possível observar opiniões semelhantes, cujos fatores 

promotores que mais se destacam são os seguintes:  

 A existência de programa/projeto de formação/capacitação conducente a 

elevar o nível de competências e desenvolvimento profissional contínuo 

dos professores para o uso das TIC em contexto de sala de aula; e 

 A existência de infraestrutura TIC nas escolas devidamente apetrechada. 

Em sentido oposto, os fatores mais consensuais que se apresentam como 

obstáculos inerentes ao respetivo processo são: 

 Falta de política específica para a integração das TIC nos planos de 

estudo; 

 Falta de coerência entre a retórica nas diretrizes políticas e prática de 

integração das TIC na educação; 

 Falta de monitoramento e avaliação contínua do processo de integração 

das TIC nas escolas; e 

 Falta de disponibilidade financeira. 
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Síntese do tema 

Em síntese, as medidas estratégicas que vêm sendo reveladas pelas 

organizações supranacionais, referenciadas na secção 2.1, bem como as 

sublinhadas nos trabalhos dos autores citados na presente secção, referentes aos 

fatores potenciadores que incidem nas políticas públicas de integração das TIC 

em contexto educativo, se implementadas de forma ponderada e monitorizada, 

isto é, sem perder de vista os possíveis obstáculos que incidem negativamente na 

implementação das respetivas políticas, podem concorrer para as boas práticas 

de integração das políticas TIC em contexto escolar. Estas constatações levam a 

que se considere pertinente, por exemplo, que em Angola se equacionem 

estratégias sustentáveis que salvaguardem as reais necessidades e exigências 

do projeto, tendo em vista a eficácia do processo. Nesta perspetiva, para melhor 

se compreender o contexto histórico, contemporâneo e os novos desafios de 

Angola nas suas mais variadas vertentes e em particular no campo educativo, no 

capítulo que se segue procura-se situar a posição do país no Sistema-Mundo. 
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CAPÍTULO 3 – PANORAMA EDUCACIONAL EM ANGOLA 
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Nota introdutória 

Neste capítulo apresenta-se de forma sintética o panorama político-legal e 

educacional de Angola numa perspetiva histórica, onde se procura descrever, de 

forma resumida, o contexto histórico, bem como os desafios contemporâneos do 

país, com maior realce para o setor da educação. Após a referida descrição, 

desenvolve-se uma abordagem sobre a gestão do Sistema de Educação e Ensino 

e as delimitações de poderes nos diferentes níveis da administração que 

compõem o setor. Assim, e tendo em conta que se trata de uma investigação em 

que se procurou analisar e compreender o processo e o impacto da integração 

das TIC nas escolas secundárias do II ciclo, desenvolvida no âmbito da reforma 

vigente, caracteriza-se o II CES e apresenta-se o balanço de implementação da 

referida reforma segundo o Ministério da Educação (MED, 2011).  

3.1. Panorama político-legal e educacional numa perspetiva histórica 

Angola situa-se na África Austral, ocupando uma área de 1 246 700 km2. É um 

país potencialmente rico, dada a diversidade, abundância e qualidade dos 

recursos naturais de que dispõe. Possui uma população multicultural que adotou 

o Português como língua de unidade nacional e comunicação entre os habitantes, 

estimada, de acordo com o censo de 2014, em 25 000 000, sendo 

maioritariamente jovem.  

Os grandes desafios contemporâneos do país não estão direcionados somente 

para os aspetos relacionados com a diversificação económica, o fortalecimento 

das instituições, a melhoria do bem-estar dos cidadãos e, em geral, da qualidade 

de vida das famílias residentes. Há também uma aposta na melhoria das políticas 

educativas a todos os níveis para o consequente fortalecimento da formação do 

capital humano, desenvolvimento socioeconómico e consolidação da sua 

independência.  

Angola conquistou a sua independência em 1975. Os acontecimentos 

subsequentes, de conflito interno, não permitiram o desenvolvimento de 

instituições necessárias à condução política do país em tempos de paz, pelo que 

a atualização da Lei Constitucional do país foi só possível dezassete anos depois 

da independência, em 1992. A Lei n.º 12/91 permitiu a definição de Angola como 
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um Estado Democrático de Direito, a consolidação formal da democracia 

pluripartidária, assim como a consagração constitucional dos princípios basilares 

da economia de mercado. No que respeita aos direitos e deveres fundamentais, 

segundo o documento em referência, foram incorporadas novas cláusulas 

direcionadas para o reforço do reconhecimento e garantias dos direitos e 

liberdades fundamentais, com base nos principais tratados internacionais, sobre 

direitos humanos, a que Angola havia aderido, entre os quais o direito à educação 

formal, obrigatória e gratuita de todas as crianças em idade escolar, 

compromissos reafirmados pelo Estado na Lei Constitucional de 2010 

(Constituição da República de Angola, 2010). 

No que respeita à educação formal, importa salientar que os primeiros vestígios 

ligados a esse processo em Angola, tal como aconteceu na Europa, estiveram 

ligados à iniciativa religiosa, primeiramente pelos missionários do Rei do Congo e, 

posteriormente, pelos jesuítas, cujas primeiras lições se limitavam ao ensino da 

leitura e escrita. As respetivas ações foram posteriormente revogadas pela 

administração colonial portuguesa, por infringir os seus propósitos no território 

(Ngaba, 2012; Costa, 2016; Paxe, 2017). Como consequência, a instrução passou 

a aliar-se ao Estado. Foi em 1758 que teve início uma nova fase da 

escolarização, com a criação da primeira instituição pública direcionada para o 

ensino primário, e até 1850 foram criadas somente nove escolas em todo 

território, incluindo a de Moçâmedes, com cinco alunos (Zau, 2002). O autor 

sublinha que em 1952 “havia apenas 37 indivíduos com o curso liceal completo 

em toda a colónia, a maior parte dos quais eram brancos” (p. 100), num período 

em que o censo populacional de 1950 registou um total de 4 145 266 habitantes 

(grelha 4), conforme se pode apreciar nos dados que abaixo se apresentam. 

Grelha 4 – População de Angola segundo o censo de 1950 

Brancos Mestiços Pretos Total 

78 826 29 648 4 036 687 4 145 266 

                                          Fonte: Censo, 1950, citado por Paxe, 2017  
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O panorama do ensino em Angola conheceu uma outra realidade nos anos 60, 

década em que os movimentos armados angolanos começaram a revoltar-se 

contra a administração colonial portuguesa, visando a autodeterminação. Para 

contrapor a situação, a administração em referência procurou desenvolver e 

estender a rede escolar a todo território e, consecutivamente, promover e difundir 

a cultura e a língua portuguesa de forma alargada, abrangendo um maior número 

de angolanos (Zau, 2002; Ngaba, 2012). Essa reação, por parte do governo 

português, teve como propósito não somente apaziguar as pretensões à 

autodeterminação dos angolanos, como também dar resposta à pressão 

internacional sobre Portugal, visto que Portugal já era membro das Nações 

Unidas, o que pressupunha, segundo Paxe (2017, p. 56) “o respeito dos 

instrumentos sobre direitos humanos adotados pelos países-membros”. Mesmo 

após a anulação do estatuto de indígena, para os povos nativos, o acesso à 

educação formal não se democratizou para a realização das necessidades de 

formação dos angolanos, quadro que perdurou durante todo o período de 

dominação portuguesa no território (idem). 

Após a independência, o governo de Angola assumiu o desafio de proporcionar 

um sistema de educação condigno e inclusivo “do tipo novo”, inversamente ao do 

regime de dominação e exploração “elitista e centralizado”, com analfabetismo 

acentuado e uma rede escolar muito pouco desenvolvida (MED, 1978).  

Nesta perspetiva, e de modo a contornar as fragilidades supramencionadas, o 

Executivo angolano vem desenvolvendo e implementando um conjunto de 

reformas, ou seja, medidas políticas de âmbito estratégico com vista a 

estabelecer as linhas-mestras para elevar a escolarização da população e, 

consequentemente, o nível educacional do país, a valorização da cultura nacional, 

a redução das desigualdades e progresso social, bem como a consolidação da 

independência.  

No sentido de percebermos os princípios e medidas políticas no domínio da 

educação que foram emergindo ao longo das últimas décadas, identificamos e 

apresentamos a seguir alguns documentos normativos de destaque, seguidos da 
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caracterização dos sistemas de educação com base nas reformas implementadas 

por considerarmos relevante para o estudo desenvolvido.  

3.2. Contexto legislativo  

Decorrente da pesquisa bibliográfica e da respetiva análise, salientamos que os 

estágios do processo de regeneração, regulação e implementação das medidas 

de políticas educativas inclusivas e direcionadas para a formação de quadros 

nacionais em Angola estão intimamente ligados à conquista da sua 

independência (1975) e à aprovação da Lei da nacionalização do ensino pelo 

Conselho da Revolução (Lei n.º 4/75 de 9/12/1975). No I Congresso do MPLA (em 

27 de maio de 1977) definiram-se os “princípios básicos e finalidades supremas”, 

refletidos no documento intitulado “Princípios de Base para a Reformulação da 

Educação e Ensino na RPA”, aprovados em 1977 e implementados em 1978. Ao 

Ministério da Educação e Cultura (Decreto n.º 26/77, de 05/03/1977) foi atribuída 

a responsabilidade de coordenar a implementação das medidas de política 

educativa definidas no respetivo congresso (Ngaba, 2012; Costa, 2016; Paxe, 

2017).  

Um dos grandes desafios no setor da educação do governo instituído após a 

independência e promulgado na Lei Constitucional de 1975, artigo 13.º, foi o 

combate ao analfabetismo e ao obscurantismo, com vista a promover um sistema 

de educação universal, o que pressupunha um conjunto de medidas de política 

educativa orientado para a reformulação e democratização do sistema escolar, 

“liquidação da cultura e da educação colonialista e imperialista” rumo a um 

sistema de educação condigno e inclusivo, capaz de contribuir para a formação e 

o desenvolvimento integral do capital humano. A reformulação então iniciada 

caracterizou-se pela institucionalização do ensino de base de oito anos, 

obrigatório e gratuito no primeiro nível (quatro classes), e a respetiva continuidade 

dos estudos nos sistemas subsequentes (médio, pré-universitário e superior), 

procurando salvaguardar, assim, o acesso à educação da população em idade 

escolar (MED, 1978).  

O país, ao declarar a gratuitidade e a obrigatoriedade para o ensino de base, 

procurou estar em correspondência com o carácter universal dos direitos 
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humanos, que estabelece a educação como a plena expansão da personalidade 

humana e o reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, 

pressupostos que devem ser respeitados na ação governativa. Nesta perspetiva, 

importa salientar que os governos que ratificaram o tratado internacional no 

domínio da educação são os primeiros a ser responsabilizados por terem o dever 

primordial de salvaguardar esse direito (UNESCO, 2017). No caso de Angola, o 

governo, reconhecendo a educação como um direito legítimo e fundamental para 

autorrealização individual e para a estabilidade, dignidade, liberdade, 

desenvolvimento e edificação de um país moderno, próspero, inclusivo e 

socialmente justo, conformou este princípio na Lei Suprema da República de 1992 

(Lei n.º 23/92), cujas alterações incluíram a definição de Angola como um Estado 

democrático de direito, como acima referido. Ao consagrar o respetivo direito na 

Lei Constitucional, a RPA, segundo Paxe (2017), propôs-se:  

“a responder não somente aos compromissos internacionais, mas também 

regionais a exemplo das recomendações da Conferência da Organização da 

Unidade Africana (OUA) de Adis Abeba, de 1961, para que os estados 

independentes de África cumprissem o objetivo de tornar universal, obrigatório e 

gratuito o ensino primário, de modo a reverter a realidade manifesta no elevado 

índice de analfabetos herdado dos regimes coloniais” (Paxe, 2017, p. 77).   

Na perspetiva de procurar cumprir os compromissos políticos assumidos a nível 

nacional, regional e internacional no domínio da educação para todos e 

proporcionar um sistema de ensino condigno, o Executivo angolano criou, assim, 

o Comité Nacional Coordenador do Programa «Educação para Todos» 

(Despacho n.º 116/99, de 29 de junho de 1999), isto é, após a realização do 

diagnóstico efetuado pelo Grupo de Prognóstico afeto ao Gabinete de Estudos 

para o Diagnóstico do Sistema de Educação e Ensino do MED, criado em 1986 

(Decreto executivo n.º 20/85, de 27/02/1985), objetivado para radiografar o estado 

do sistema de educação implementado em 1978, conforme descrito no relatório 

elaborado pelo Ministério da Educação (MED, 2013).  

Dos múltiplos problemas identificados, sublinha-se: a) a falta de condições sociais 

e materiais para os alunos e professores, bem como a baixa escolarização destes 

últimos, afetando significativamente a qualidade do sistema educacional; b) o 
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défice de infraestruturas escolares e de profissionais de ensino, o que dificultou 

consideravelmente o acesso e a continuidade no sistema educacional da 

população em idade escolar; c) a desarticulação dos níveis de ensino, não 

existindo uma correta relação vertical entre os mesmos, o que constitui uma das 

causas da alta percentagem de retenções; e d) a instabilidade política e militar. 

Conclui-se que havia necessidade de se efetuar mudanças estruturais e imprimir 

novas conceções no domínio da educação, tendo em conta os desafios que se 

impunham, nomeadamente: realizar a escolarização de todas as crianças em 

idade escolar; reduzir o analfabetismo de jovens e adultos; aumentar a eficácia do 

sistema de educação e ensino; bem como tomar medidas conducentes à 

readaptação do sistema de educação, tendo em conta a transição da economia 

de orientação socialista, que perdurou de 1975 a 1991, para uma economia de 

mercado, a fim de responder às novas exigências de formação de quadros.  

Com base nos desígnios acima referidos, a Assembleia Nacional recomendou ao 

Governo a revisão do Sistema de Educação e Ensino (Resolução n.º 28/97, de 

17/06/1997). Neste âmbito, o Ministério da Educação, com foco nas políticas de 

implementação da Educação Para Todos, definiu como estratégias para o setor a 

criação de um quadro jurídico-legal, fundamentado na Lei de Bases do Sistema 

de Educação, como instrumento regulador da Política Educativa nacional. Nesse 

sentido, a recomendação da Assembleia Nacional vem a ser efetivada com a 

elaboração e aprovação da Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino (Lei 

n.º 13/01, de 31 de dezembro), revogada posteriormente pela lei atualmente em 

vigor (Lei n.º 17/16, de 7 de outubro).  

Importa referir que a lei aprovada estabeleceu as bases legais nas quais assenta 

a segunda reforma, ou seja, a reforma vigente no país, cujos objetivos gerais são: 

a expansão da Rede Escolar; a melhoria da Qualidade de Ensino; o reforço da 

eficácia do Sistema de Educação; e a Equidade do Sistema de Educação (MED, 

2011). A estrutura do Sistema de Educação e Ensino, conforme está expresso na 

Lei de Bases do Sistema de Educação (Lei n.º 17/16) no seu artigo 17.º, é 

constituída por seis subsistemas de ensino e quatro níveis de ensino, 

nomeadamente: a) subsistema de ensino pré-escolar; b) subsistema de ensino 

geral; c) subsistema de ensino técnico-profissional; d) subsistema de formação de 
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professores; e) subsistema de educação de adultos; e f) subsistema de ensino 

superior. Relativamente aos níveis de ensino, o sistema em referência inicia-se 

com os serviços de cuidados à primeira infância (artigos do 21.º ao 30.º da 

LBSEE) e está assim composto pelos seguintes níveis:  

a) Educação pré-escolar: “iniciação”, à qual têm acesso crianças com idade 

até aos cinco anos; 

b) Nível primário: unificado por seis anos, isto é, da 1.ª à 6.ª classe, 

constituindo a base do ensino geral;  

c) Nível secundário: compreende dois ciclos de três classes, 

nomeadamente o ensino secundário do 1.º ciclo, que compreende as 7.ª, 

8.ª e 9.ª classes, frequentado por alunos dos 12 aos 14 anos de idade. O 

ensino secundário do 2.º ciclo, organizado em áreas de conhecimentos de 

acordo com a natureza dos cursos superiores a que dá acesso e que 

compreende as 10.ª, 11.ª e 12.ª classes, frequentado por alunos dos 15 

aos 17 anos. Este último constitui o ciclo de ensino em que recai o trabalho 

de pesquisa desenvolvido e é objeto de descrição detalhada mais adiante;   

d) Nível superior: têm acesso ao ensino superior os candidatos que 

concluam com aproveitamento o ensino médio geral, técnico ou normal, ou 

equivalente, e façam prova de capacidade para a sua frequência, de 

acordo com os critérios estabelecidos.  

Com a aprovação da Lei n.º 13/01, de 31 de dezembro de 2001, foi necessário 

aprovar o Decreto n.º 2/05, que definiu a implementação da respetiva reforma em 

cinco fases (Preparação, Experimentação, Avaliação e Correção, Generalização e 

Avaliação Global), adiante descritas. 

3.3. Gestão do sistema de Educação e Ensino em Angola 

De modo a compreender-se as lógicas e as dinâmicas da organização funcional, 

geradas nos diversos níveis da administração educativa, isto é, do nível central 

até ao local, apresentamos neste ponto uma síntese referente à administração e 

gestão do sistema de Educação e Ensino não superior em Angola, seguida da 

caracterização do II CES. 
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A estrutura organizacional do setor da educação em Angola vem passando por 

um conjunto de mutações a diversos níveis como resultado da crescente 

incorporação de vários órgãos e serviços na sua restruturação, visando melhorar 

as relações horizontais entre as diferentes estruturas e níveis do Ministério da 

Educação, procurando, assim, responder às exigências contemporâneas do setor. 

No que respeita à hierarquia, de um modo geral as instituições públicas da 

educação e ensino estão sujeitas à direção e superintendência do Ministério da 

Educação e do Ministério do Ensino Superior (a quem compete, entre outras 

responsabilidades, aprovar, acompanhar, monitorizar, controlar, fiscalizar e avaliar 

a execução e a implementação dos objetivos e metas das instituições e do 

Sistema de Educação e Ensino (art.º 100.º da Lei n.º 17/16, LBSEE)). Importa 

salientar que o setor da educação em Angola opera em três níveis territoriais, 

concretamente: central, provincial e municipal.  

Ao nível central, existem o MED e o Ministério do Ensino Superior (MES). A 

responsabilidade pelos Cuidados da Primeira Infância é repartida entre os 

Ministérios da Assistência e Reinserção Social (MINARS) e o MED (Lei n.º 

13/2001). O nível central integra vários institutos, como o Instituto Nacional do 

Ensino Especial, responsável por assegurar os Serviços de Atendimento de 

alunos com necessidades educativas especiais (ANEE).   

A nível provincial, existem os Gabinetes Provinciais de Educação (GPE), que, 

segundo o art.º 29.º da Lei de Administração do Estado, constitui o serviço 

executivo de apoio ao governador, incumbido de assegurar as medidas políticas, 

programas, projetos, ações e atividades no domínio da educação e ensino ao 

nível da província, bem como coordenar programas provinciais que visem o 

desenvolvimento científico e tecnológico, a investigação e a inovação. Para além 

dos GPE, existem também os Gabinetes Provinciais de Atendimento aos Alunos 

com Necessidades Educativas Especiais (GPAANEE), como serviço executivo do 

Instituto Nacional de Educação Especial (art.º 28.º do Regulamento Interno do 

GPE, 2018).  
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A nível municipal, existem as Direções Municipais de Educação (DME), que 

constituem, segundo o art.º 32.º do Regulamento interno do GPE/2018, o serviço 

desconcentrado da Administração Municipal responsável por assegurar a 

execução das medidas políticas, programas, projetos, ações e atividades, no 

domínio da educação e ensino, bem como coordenar programas municipais que 

visem o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação ao nível do 

município. 

3.4. Delimitação dos Poderes  

A administração do Sistema de Educação e Ensino em Angola é dirigida pelos 

Órgãos Central e Local do aparelho do Estado, a quem compete: a) Conceber, 

definir, dirigir, coordenar, controlar, fiscalizar e avaliar o sistema de educação e 

ensino; e b) Planificar e dirigir normativas e, metodologicamente, a atividade de 

ensino e de investigação pedagógica e científica (art.º 102.º da LBSEE).     

O Ministério da Educação, segundo o art.º 1.º do seu estatuto orgânico, é o 

Departamento Ministerial Auxiliar do Titular do Poder Executivo que, de acordo 

com os objetivos e prioridades definidas, tem como missão definir, propor, 

conduzir, executar e controlar as políticas públicas, público-privadas e privadas 

referentes ao Sistema de Educação e Ensino, nomeadamente nos subsistemas 

de Educação Pré-Escolar, Ensino Primário e Ensino Secundário.   

Entre outras atribuições constantes no documento em referência, destaca-se: 

 “Representar a República de Angola junto dos organismos regionais, 

internacionais e agências especializadas e assegurar o cumprimento dos 

compromissos de Angola no domínio da educação e ensino;  

 Estimular a participação da sociedade civil na implementação dos 

programas do Executivo no domínio da Educação e Ensino; 

 Fiscalizar a correta aplicação da política educativa e das estratégias 

definidas pelo Executivo em todos os órgãos e instituições públicas, 

público-privadas e privadas; 
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 Promover o desenvolvimento harmonioso da rede escolar, em 

conformidade com o crescimento demográfico e as necessidades de 

desenvolvimento económico e social, local e regional do país;  

 Promover e fomentar ações de investigação científica no domínio da 

educação e ensino, relacionadas com os níveis de Educação Pré-escolar, 

Ensino Primário e Secundário, articulando com outros Departamentos 

Ministeriais, em especial com o Ministério do Ensino Superior, Ciência, 

Tecnologia e Inovação, bem como com o setor privado e outros atores 

sociais;   

 Promover, no domínio da educação e ensino, a cooperação com outros 

países e instituições congéneres, bem como com organismos 

internacionais e agências financiadoras” (Artigo 2.º do Estatuto Orgânico do 

MED, 2018). 

Em relação às estruturas provinciais do setor da Educação, como acima referido, 

encontra-se o GPE que, na execução das suas competências, segundo o art.º 4.º 

do seu regulamento interno/2018, se subordina às orientações técnicas e 

metodológicas do órgão central (Ministério da Educação). Em relação à 

dependência orgânica, administrativa e funcional, o GPE encontra-se dependente 

do Governo Provincial como Serviço Executivo de Apoio ao Governador 

Pronvincial, incumbido de assegurar, como foi referido, as medidas de políticas 

educativas e programas direcionados para o desenvolvimento científico e 

tecnológico, bem como os programas voltados para a investigação (art.º 2.º do 

Regulamento Interno do GPE). O respetivo gabinete é dirigido por um diretor 

provincial nomeado pelo governador provincial, ouvido o parecer favorável e 

vinculativo do ministro da educação (art.º 5.º). 

Quanto às atribuições, compete ao Gabinete, entre outras (art.º 3.º), as seguintes 

missões: 

 Materializar a estruturação do Sistema de Educação e Ensino, adaptando-o 

à realidade da província, nos termos das instruções e em estreita 

articulação com o departamento ministerial responsável pela Educação e o 

Ensino; 
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 Articular com os municípios a implementação das políticas do setor e 

supervisionar a gestão das Escolas do Ensino Primário, do I e II ciclos do 

Ensino Secundário, Escolas de Formação de Professores, Institutos 

Médios e Politécnicos; 

 Promover a construção de Escolas Secundárias de Ensino Geral, 

partilhando com o departamento ministerial responsável pelo Setor da 

Educação a responsabilidade da construção das Escolas Secundárias 

Técnicas; 

 Acompanhar as atividades dos Institutos Públicos, sob a orientação 

metodológica da estrutura competente ao nível central (Artigo 3.º do 

Regulamento Interno do GPECTN). 

A par do GPE, existe o GPAANEE como serviço executivo do Instituto Nacional 

de Educação Especial. Em conformidade com o art.º 29.º do regulamento interno 

do GPE, os Serviços Provinciais do Gabinete Provincial de Atendimento aos 

Alunos com Necessidades Educativas Especiais são tutelados 

metodologicamente pelo Instituto Nacional de Educação Especial e, 

administrativamente, pelo governo provincial, através do GPE.  

O Gabinete Provincial de Atendimento aos Alunos com Necessidades Educativas 

Especiais tem a responsabilidade de assegurar a coordenação e controlo no 

domínio do Ensino Especial e é dirigido por um chefe de Gabinete nomeado pelo 

governador provincial com base no parecer do diretor do GPE. Cabe ao gabinete 

em questão (art.º 29.º), entre outras, as seguintes tarefas: 

 Dirigir e supervisionar as atividades programadas, visando a prossecução 

das suas atribuições;  

 Representar e responder pelas atividades do Ensino Especial perante o 

governo e o Instituto Nacional de Educação Especial; 

 Coordenar a elaboração dos planos de trabalho a nível local e apresentar 

os respectivos relatórios de atividades mensais, trimestrais, anuais e 

contas anuais ao Instituto Nacional de Educação Especial e ao Gabinete da 

Educação” (Artigo 29.º do Regulamento Interno do GPECTN). 
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A nível municipal, existem as Direções Municipais de Educação (DME). A direção 

em causa, segundo o ponto quatro do art.º 32.º do regulamento interno do GPE, 

no seu capítulo VI, é chefiada por um diretor municipal, nomeado por despacho 

do administrador municipal sob proposta do diretor do Gabinete Provincial da 

Educação, tendo em conta o parecer vinculativo do ministro da educação. Em 

termos de dependência (ponto cinco do artigo supracitado), as respetivas 

direções dependem orgânica e administrativamente da Administração Municipal e 

subordinam-se às orientações técnicas e metodológicas do Gabinete Provincial 

da Educação. No tocante às atribuições, entre outras, destacam-se: 

 Gerir estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do Ensino Primário; 

 Programar a construção, apetrechamento e a manutenção dos 

estabelecimentos de Educação Pré-Escolar do Ensino Primário; 

 Gerir a carreira do pessoal docente e administrativo da escola; 

 Promover atividades de desenvolvimento científico e tecnológico, bem 

como iniciativas que promovam a inovação (art.º 32.º, 2, do Regulamento 

Interno GPE). 

Como se pode constatar, a administração do Sistema de Educação e Ensino é 

assegurada pelos órgãos da Administração Central e Local do Estado, numa 

lógica de orientação vertical centralizada desconcentrada, própria das políticas 

em que predomina a perspetiva normativa de controlo, ou seja, onde o processo 

educativo é definido e regulado pelos órgãos centrais; há, no entanto, a 

possibilidade de as estruturas de base, por exemplo, terem liberdade de 

(re)interpretar o programa curricular com base nos projetos curriculares que são 

controlados administrativamente. 

Esta realidade, em termos de lógica e dinâmicas da organização funcional,  

estende-se às unidades de base do sistema, ou seja, aos estabelecimentos de 

ensino, independentemente da vocação e especificidade de formação e do sub-

sistema de ensino em que estiverem inseridas, como se pode certificar nos 

pontos k e l do art.º 8.º do Decreto Executivo n.º 31/18 do Ministério da 

Administração do Território e Reforma do Estado, referente às competências do 
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governador provincial: k) Nomear e exonerar os titulares de cargos de Direção 

das Escolas do I e II Ciclos do Ensino Secundário, adaptando os procedimentos 

específicos do setor, nos termos do disposto no artigo 149.º do Decreto 

Presidencial n.º 208/ 17, de 22 de Setembro; l) Propor ao Ministro da Educação a 

nomeação e exoneração dos titulares de cargos de Direção e Chefia dos 

Institutos de Formação de Professores e Institutos Politécnicos. 

Em função do nosso objeto de estudo, caracterizaremos em seguida o ciclo de 

ensino referente ao nosso alvo, em que se integram os Institutos de Formação de 

Professores, o Ensino Técnico-Profissional e o Ensino Geral do II ciclo. 

3.5. Caracterização do II CES e breve descrição do balanço da 

implementação da reforma (MED, 2011) 

Em conformidade com a Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino vigente 

(Lei n.º 17/16), o II CES é parte integrante do nível intermédio entre o Ensino 

Primário e o Ensino Superior. As respetivas instituições subordinam-se à 

orientação metodológica e pedagógica do Ministério da Educação e 

administrativamente aos órgãos locais do Estado. 

As instituições do ciclo de ensino em referência encontram-se organizadas em 

áreas de conhecimentos de acordo com a sua natureza. Por um lado, o ciclo é 

composto por um Ensino geral, contendo a educação regular (frequentado por 

alunos com idade compreendida entre os 15 e os 17 anos) e a Educação de 

adultos, com uma duração de 3 anos, isto é, da 10.ª à 12.ª classe, e visa preparar 

os alunos com conhecimentos e valores para a inserção na vida ativa, bem como 

a continuidade dos estudos (alínea b do art.º 31.º e o art.º 33.º da Lei 17/16). Por 

outro lado, o referido ciclo é composto por duas áreas profissionalizantes, o 

subsistema de Ensino Secundário Técnico-Profissional e o subsistema 

direcionado para a Formação de Professores, cada uma com 4 anos de duração 

(da 10.ª à 13.ª classe), e destinam-se principalmente à preparação dos alunos 

para o ingresso no mercado de trabalho, sem descartar a possibilidade de 

continuidade dos estudos no subsistema de Ensino Superior (art.º 34.º da Lei 

17/16). 
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O Ensino Secundário Técnico-Profissional é destinado à formação de indivíduos 

com conhecimentos gerais, técnicos e tecnológicos que possam servir nos 

diferentes ramos da vida do país; ou seja, no subsistema em referência a 

capacitação de indivíduos está direcionada para o exercício de uma atividade 

especializada nas diferentes áreas, tais como a indústria, a agricultura, a saúde, 

as artes, etc. (art.º 40.º e a alínea b do art.º 42.º da Lei 17/16).  

Relativamente ao subsistema de Formação de Professores, importa sublinhar que 

está vocacionado para a preparação e habilitação dos profissionais de ensino e 

demais agentes do setor com o perfil necessário à consecução dos objetivos 

gerais de educação nos seus mais variados subsistemas de ensino (art.os 40.º e 

44.º da Lei n.º 17/16). 

Relativamente à organização interna, as respetivas instituições, segundo os seus 

estatutos, são dotadas de órgãos que as auxiliam no exercício das suas funções, 

nomeadamente, órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos executivos. 

Os órgãos de direção são compostos pelo diretor, subdiretor pedagógico e 

subdiretor administrativo.  

Quanto aos órgãos de apoio à direção, são os seguintes: Conselho de Direção; 

Conselho Pedagógico; Conselho da Escola; Assembleia de Professores; 

Assembleia de Turma; Conselho Disciplinar; Conselho de Notas; Comissão 

cultural; Comissão desportiva; Gabinete de Inserção na Vida Ativa. 

Independentemente da existência do Conselho da Escola, em cada instituição de 

ensino haverá uma Comissão de Pais e Encarregados de Educação.  

Em relação aos órgãos executivos, mencionam-se: Coordenação da Área de 

formação; Coordenação de Curso; Coordenação de Turma; Coordenação de 

Turno; Coordenação de atividades extraescolares; Coordenador do gabinete de 

inserção para vida ativa (GIVA); Secretaria administrativa; Secretaria Pedagógica; 

Secção Social e Biblioteca. 

Relativamente à gestão das instituições do II CES, segundo os estatutos internos 

das respetivas escolas, é da responsabilidade exclusiva dos seus órgãos internos, 

em estrita obediência às normas prescritas pela Lei de Bases do Sistema de 
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Educação, aos estatutos inerentes às respetivas instituições, ao regulamento 

interno, às normas e orientações emanadas pelo ministério da educação e demais 

legislações aplicáveis. Os órgãos da Administração Central e Local do Estado 

intervêm na administração e gestão das escolas nos estritos limites dos seus 

poderes de tutela, direção, superintendência, coordenação, regulação, 

fiscalização e avaliação, conferidos pelos art.os 100.o a 104.o da LBSEE.  

Em relação às políticas delineadas para a integração das TIC nos planos de 

estudos das escolas públicas do II CES em Angola, importa realçar que o referido 

processo ao nível do ciclo de ensino estudado está atrelado ao processo de 

restruturação dos sistemas de educação e ensino vigentes desde 2004. A 

respetiva integração foi feita por intermédio da disciplina de Informática nos 

planos de estudo das escolas do II CES Geral e de formação de professores e 

com a criação de cursos médios técnico-profissionais nesta área ao nível das 

escolas do II CES, matéria abordado na secção 2.4 (Políticas de integração das 

TIC nos planos de estudo em Angola). O referido processo de reforma foi 

realizado obedecendo a um cronograma dividido em cinco fases (Preparação, 

2002-2012; Experimentação, 2004-2010; Avaliação e Correção, 2004-2010; 

Generalização, 2006-2011; e Avaliação Global, 2012). 

A descrição que se segue limitar-se-á a sintetizar os aspetos inerentes às 

medidas e ações delineadas no âmbito da 2.ª reforma educativa, que permitiu a 

integração das TIC a nível do II CES, independentemente de a referida reforma 

abranger outros domínios e subsistemas de ensino (ver MED, 2011).  

3.5.1. Fase de preparação (2002-2012) 

A preparação para a implementação do Novo Sistema de Educação e Ensino 

abarcou um conjunto de atividades, das quais se destaca: 

1) Elaboração, edição e distribuição de manuais, equipamentos e mobiliário 

escolar; 

2) Construção e reabilitação de infraestruturas; 

3) Capacitação de professores para a utilização dos novos programas e 

materiais pedagógicos; e 

4) Capacitação de gestores escolares. 
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3.5.2. Fase de Experimentação (2004-2010) 

Nesta fase, complementar à anterior, procurou-se realizar a experimentação dos 

recursos pedagógicos disponibilizados para as turmas com um número de 35 

alunos (albergando uma amostra de 37 turmas) de 11 escolas do II CES Geral, de 

11 províncias selecionadas, representando 61% do território nacional, na qual 

foram envolvidos, no total, 189 professores experimentadores. Os professores em 

referência, como acima sublinhado, deviam possuir o seguinte perfil: formação 

superior ou equivalente em educação; no mínimo, cinco anos de experiência 

profissional; participar de formações sobre os novos recursos pedagógicos, bem 

como ter domínio científico da disciplina a lecionar. 

Relativamente às escolas, enumeram-se os seguintes requisitos: escolas com 12 

ou mais salas de aulas, com condições essenciais para o normal funcionamento, 

das quais destacamos, entre outras, a existência de sala/laboratório de 

informática.  

Quanto ao plano de estudos, destaca-se, como acima referido, a integração das 

TIC por intermédio da disciplina de informática no ano inicial da formação, isto é, 

na 10.ª classe, com dois tempos letivos semanais, quer para as escolas do II CES 

do ensino geral, quer para as escolas do II CES de formação de professores do 

ensino primário, bem como as de formação de professores para o I CES.  

No caso das Escolas de Formação de Professores para o Ensino Primário 

(Magistério Primário), na fase de experimentação foram selecionadas 8 turmas de 

duas escolas de Luanda e Benguela, representando 11% do território nacional, e 

um total de 40 professores. No tocante ao perfil dos professores e das respetivas 

escolas, obedeceram às modalidades dos estabelecimentos de ensino acima 

mencionadas (escolas do II CES Geral), com a particularidade de que as escolas 

direcionadas para a formação de professores do ensino primário deveriam conter 

escola anexa para práticas pedagógicas. Esta especificidade, bem como os 

requisitos exigidos, foi estendida também às escolas de Formação de Professores 

para o 1.º Ciclo do Ensino Secundário, que albergou durante a fase em referência 

cerca de 18 escolas das 18 províncias do país, com uma representação de 100%, 

e um total de 324 professores experimentadores. 
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Relativamente ao plano de estudos das escolas em referência, destaca-se 

também a integração da disciplina de informática, como acima referido.   

3.5.3. Fase de Avaliação e Correção (2004-2010) 

Na fase de avaliação e correção dos dispositivos pedagógicos experimentados, 

as atividades desenvolvidas não foram apresentadas de forma detalhada, ou seja, 

por ciclo de ensino, o que nos leva a entender que as diligências efetuadas nesse 

sentido foram de âmbito transversal. De um modo geral, a avaliação e correção 

cingiram-se aos seguintes dispositivos pedagógicos:  

I) Manuais; 

II) Programas; 

III)  Sistema de avaliação das aprendizagens; 

IV) Metodologia de formação e treino dos professores; 

V) Supervisão do processo de implementação da Reforma Educativa nas 

18 províncias; 

VI) Visitas de ajuda e controlo; e 

VII) Encontro metodológico (MED, 2011). 

3.5.4. Fase de Generalização (2006-2011) 

Após a avaliação e correção dos dispositivos pedagógicos, nesta fase realizou-se 

a generalização dos novos materiais pedagógicos em todas as classes, quer seja 

para o II CES Geral, quer para formação de professores. 

Em relação ao subsistema do Ensino Técnico-Profissional, importa realçar que, 

numa primeira fase, fizeram parte do respetivo processo de reforma um total de 

16 escolas. No âmbito da expansão da rede escolar, o governo erigiu e 

apetrechou, no período de 2006 a 2009, um total de 34 Escolas Técnicas, 

perfazendo um total geral de “50 inseridas na Reforma do Subsistema de Ensino 

Técnico Profissional” (MED, 2011, p. 52). 
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Em conformidade com as atividades profissionais previstas no país, o referido 

subsistema de ensino passou a ser composto por 38 cursos, dentro das nove 

áreas de formação criadas, nomeadamente:  

 Área de Formação de Administração e Serviços; 

 Área de Formação de Comunicação e Informação; 

 Área de Formação de Agricultura, Pescas e Indústria Alimentar; 

 Área de Formação de Construção Civil; 

 Área de Formação de Eletricidade, Eletrónica e Telecomunicações; 

 Área de Formação de Informática; 

 Área de Formação de Indústrias Extrativas; 

 Área de Formação de Mecânica;  

 Área de Formação de Química. 

Em relação aos resultados, no âmbito do balanço realizado pelo MED (2011), 

destacam-se os seguintes pontos fortes:  

(a) Ao nível das escolas do II CES Geral, mencionam-se: a) o alargamento das 

áreas de formação (de duas para quatro) e os respetivos planos de 

estudos; b) “Introdução de dois programas (iniciação e continuidade) nas 

disciplinas de Língua Inglesa e Língua Francesa”, bem como a inserção 

das TIC por intermédio da disciplina de Informática. 

(b) Em relação ao II CES direcionado para a Formação de Professores do 

Ensino Primário, em termos de pontos fortes, entre outros, sublinha-se: a) a 

criação da opção do pré-escolar para além da opção do ensino primário; b) 

a introdução das disciplinas informática, língua nacional, língua estrangeira 

(francês e inglês) na componente de formação geral, em simultâneo; c) a 

introdução de novas disciplinas na componente de formação específica 

(Necessidades Educativas Especiais – NEE) como parte da disciplina de 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. 
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(c) Para o caso das escolas do II CES direcionadas para a Formação de 

Professores do 1º Ciclo do Ensino Secundário, para além das 

especialidades existentes (Matemática-Física; Biologia-Química; História-

Geografia), em termos de ganhos foram acrescidas novas áreas de 

formação, tais como: Língua Portuguesa-Educação Moral e Cívica; Língua 

Francesa-Educação Moral e Cívica; Língua Inglesa-Educação Moral e 

Cívica; Educação Física e Educação Visual e Plástica. Importa destacar 

também a introdução da disciplina “Informática” no plano de estudos das 

respetivas formações ministradas. 

Para o II CES Técnico-Profissional, em termos de pontos fortes, sublinha-se: 

a) Criação de áreas de formação abrangentes da generalidade das atividades 

profissionais previstas no país.  

b) Formação Contínua de Docentes, dos Diretores das Escolas e do Pessoal 

não Docente; 

c) Foram e têm sido ministradas ações de formação no interior e no exterior 

do País, no Desenvolvimento Curricular, nas Áreas Pedagógicas e 

Didáticas e nos Equipamentos, na Organização Administrativa Escolar, nos 

Dossiers de Cursos e nos Manuais Escolares (MED, 2011).  

3.5.5. Constrangimentos 

Independentemente do progresso registado com a implementação das medidas 

de políticas educativas levadas a cabo no âmbito da segunda reforma, foi 

observado pelo MED (2011) um conjunto de insuficiências transversais (nos 

diferentes subsistemas de ensino) que inviabilizaram o alcance de determinados 

objetivos delineados, destacando-se: 

– Insuficiência de recursos financeiros e materiais; 

– Insuficiência de recursos humanos qualificados;  

– Insuficiência de infraestruturas: falta de salas de aula e mobiliário, bem como 

carência de bibliotecas e laboratórios ao nível das escolas do II CES Geral e 

de Formação de Professores. 
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– Inexistência de um sistema eficaz e dinâmico de capacitação dos docentes;  

– Inexistência de manuais específicos de várias disciplinas nas diferentes 

áreas de conhecimento, ao nível das escolas do II CES Geral e de Formação 

de Professores;  

– Professores a lecionar disciplinas sem a formação específica;  

– Incumprimento generalizado dos seminários de multiplicação nas províncias;  

– Inexistência, na maioria das escolas do II CES Geral, de meios informáticos 

para o desenvolvimento teórico-prático das aulas de Informática;  

– Falta de recursos financeiros (autonomia financeira) que possibilitassem as 

Escolas terem um pleno funcionamento.  

– Em muitas escolas, as bibliotecas não estavam apetrechadas com 

bibliografia de apoio aos alunos e professores.  

– As escolas novas, direcionadas para a formação média técnica, passaram 

longos anos sem possibilidades de garantirem a manutenção, reparação, 

substituição dos equipamentos e materiais pedagógicos; 

– Falta de laboratórios em alguns casos e noutros, falta de apetrechamento, 

ao nível das escolas médias normais, ou seja, direcionadas para a formação 

de professores. 

Síntese do tema 

Em síntese, pode observar-se que, por um lado a primeira reforma desenvolvida 

em Angola após a independência foi caracterizada, entre outros, por dois grandes 

problemas: a) o do acesso, devido ao défice de infraestruturas escolares e de 

profissionais de ensino; e b) o da qualidade, por falta de materiais escolares, bem 

como a baixa qualificação dos professores. Por outro lado, dos resultados 

apresentados pelo MED (2011) para o balanço da segunda reforma, pode aferir-

se que, independentemente dos avanços conseguidos, com vista a contornar as 

insuficiências da primeira reforma, os constrangimentos mencionados revelam 

que os grandes problemas (de acesso e qualidade), que se procurou resolver com 

a restruturação e implementação de novas medidas de políticas educativas em 
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vigor, ainda persistem. Deve sublinhar-se que o país ainda tem uma longa 

caminhada a percorrer para conquistar um ensino condigno e inclusivo, no âmbito 

dos desafios assumidos pelo governo desde os primórdios da independência. A 

respetiva apreciação pode ser verificada também no quadro apresentado pelo 

Governo no âmbito do PDN 2018-2022, desenvolvido pelo Ministério da Economia 

e Planeamento (MEP), ao referir que “ainda existem crianças fora do sistema 

educativo, por falta de salas de aula, pela precariedade destas, ou ainda por falta 

de professores com boa formação” (MEP, 2018, p.3).  
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PARTE II - DESENHO METODOLÓGICO E TRABALHO EMPÍRICO 
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
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Nota introdutória 

Neste capítulo descreve-se a metodologia assumida para o desenvolvimento do 

presente estudo, começando por apresentar e justificar as opções em termos de 

paradigma, natureza e estratégia de pesquisa. Posteriormente, descreve-se o 

contexto e os participantes envolvidos no estudo e faz-se uma abordagem dos 

instrumentos utilizados para recolha e tratamento de dados. Por último, indica-se 

como se fará a apresentação e como se fez a análise dos resultados.  

4.1. Paradigma, natureza e o tipo de estudo 

O presente estudo enquadra-se no paradigma interpretativo, de natureza 

predominantemente qualitativa, pelo facto de integrarmos dados e técnicas de 

análises quantitativas, que servirão como complemento para sustentar as 

inferências. Coutinho (2016), apoiando-se no trabalho de Teddlie & Tashakkori, 

salienta que esta abordagem se designa de “pesquisa maioritariamente qualitativa 

com alguns componentes quantitativos” (p. 358).  

A investigação qualitativa surge como a proeminente pelo facto de o estudo 

desenvolvido englobar um conjunto de atividades interpretativas para a 

compreensão do objeto estudado. O pesquisador, em contacto com o meio e os 

sujeitos, apresenta-se como o protagonista do processo de recolha de dados e 

procura interpretar, no caso do presente estudo, o significado que os elementos 

do Ministério da Educação e os respetivos professores atribuem às políticas 

públicas de integração das TIC nos planos de estudos em Angola, precisamente 

na província do Namibe, e aos processos associados à sua operacionalização, 

conforme referem os autores que se citam seguidamente. Segundo Creswell 

(2014), Yin (2015) e Amado (2017), neste tipo de estudo o propósito está na 

compreensão do contexto real em que e com que os seres humanos, ou seja, os 

participantes, interagem, aspetos sublinhados por Bogdan & Biklen (1994). 

Creswell (2014) sugere que a seleção de uma abordagem de pesquisa deve estar 

sustentada na natureza do problema e na questão de investigação, bem como na 

experiência do pesquisador. Neste seguimento, isto é, com base na natureza do 

objeto estudado e da questão de investigação levantada, optou-se como 

estratégia de pesquisa pelo estudo de caso incorporado de índole exploratória. 
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Assumimos a respetiva abordagem pelo facto de o estudo visar compreender um 

fenómeno contemporâneo e concreto, ou seja, sem manipulação da realidade, 

envolvendo mais do que uma unidade de análise, e fazer recurso a diversificadas 

fontes de evidência, de modo a “captar os diferentes olhares que traduzem essa 

mesma complexidade” (Amado, 2017, p. 144), para melhor compreensão “do seu 

contexto de vida real” (Yin, 2015, p. 32).  

O estudo de caso incorporado, segundo Yin (2015), enquadra os estudos de caso 

que envolvem mais do que uma unidade de análise. O autor salienta que “isto 

ocorre quando dentro de um caso único se dá atenção a uma subunidade ou a 

várias subunidades” (p. 64), com a possibilidade de o mesmo poder incluir 

análises quantitativas baseadas nos dados fornecidos pelos participantes.  

Ludke & André (1986), na sua reflexão sobre o estudo de caso, definem o caso 

como uma “unidade dentro de um sistema mais amplo” (p. 44), conceito subscrito 

por Amado (2017). Com base no conceito de Creswell (2014), Yin (2015) e 

Coutinho (2016), define-se “estudo de caso” como uma investigação empírica de 

um sistema delimitado, com foco na análise de um fenómeno contemporâneo em 

profundidade no seu ambiente natural, baseada em informações diversificadas. O 

estudo de caso tem sempre um forte cariz descritivo, apoiando-se em descrições 

compactas do caso, o que não impede, todavia, que possa ter um profundo 

alcance analítico, ajudando a gerar novas teorias (Coutinho, 2016). Nesta 

perspetiva, importa realçar que uma das desvantagens deste tipo de estudo 

consiste na falta de garantia de generalização. Isto pode ocorrer devido à 

discrepância que poderá existir entre a unidade selecionada para a investigação e 

as demais da sua espécie, o que conduziria a conclusões totalmente erróneas 

(Yin, 2015). Em relação a esse aspeto, importa salientar que a representatividade 

e possibilidade de generalização científica não devem ser encaradas sempre 

como um propósito do estudo de caso, visto que o objetivo primordial nesse tipo 

de pesquisa está na compreensão do caso em estudo de modo particular (Ludke 

& André, 1986; Stake, 2007; Amado, 2017).  

Importa aqui voltar a sublinhar que, em função da natureza do objeto de estudo, 

se levantou a seguinte questão de partida: «que transformações emergiram, na 
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opinião dos membros da administração educativa do Namibe e de professores, do 

processo de integração das TIC no currículo formal ao nível das escolas 

secundárias do II ciclo em estudo?» 

Com base na questão levantada, definiu-se o seguinte objetivo geral de 

investigação: compreender o processo e o impacto das políticas de integração 

das TIC nos planos de estudos das escolas públicas do II CES do Namibe, na 

perspetiva dos elementos do Ministério da Educação da província, com 

responsabilidades ao nível da integração das TIC e professores.  

Os objetivos específicos que nortearam o presente trabalho de investigação são: 

1. Conhecer as diretrizes relativas à integração das TIC no plano de estudos 

das escolas secundárias, que emanam dos documentos produzidos por 

organismos supranacionais. 

2. Compreender como têm sido integradas as TIC em contexto educativo de 

acordo com os estudos na área. 

3. Conhecer as medidas operacionais para as escolas do II CES definidas 

para o Namibe e que decorrem de políticas de integração das TIC em 

Angola.   

4. Analisar os processos de integração das TIC em contexto educativo ao 

nível das escolas do II CES, na província do Namibe. 

5. Identificar e problematizar os resultados que emergem das ações 

subjacentes à implementação das políticas de integração das TIC em 

Angola, ao nível das escolas do II CES, no Namibe. 

6. Identificar os fatores potenciadores e os eventuais obstáculos que incidem 

nas políticas públicas de integração das TIC em contexto educativo, ao 

nível das escolas do II CES, no Namibe. 
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4.2. Caracterização breve do contexto de inserção do estudo 

Segundo os dados constantes no portal do Governo Provincial, a Província do 

Namibe está situada no litoral Sul de Angola, ocupando uma superfície de 57 091 

km2. Em termos de limites, faz fronteira a norte com a província de Benguela, a 

sul com a República da Namíbia, a leste com a província da Huíla e a oeste com 

o Oceano Atlântico. Em relação à divisão administrativa, a província possui cinco 

municípios e dez comunas (Forte de Santa Rita; Bentiaba; Lucira; Camucoio; 

Manué; Chingo; Caitou; Lola; Capamgombe; Cainde; Baía dos Tigres). Do 

número de municípios existentes (Moçâmedes, Tômbwa, Virei, Bibala, 

Camucuio), Moçâmedes é o município-sede. Namibe é, potencialmente, uma das 

províncias mais prósperas de Angola devido à sua dimensão portuária, aos 

minerais de que dispõe, aos seus recursos na pecuária e à sua dimensão no 

domínio da pesca. 

Os resultados do Censo 2014 espelham que a população residente, com um total 

de 495 326 habitantes, dos quais 255 182 (52%) do sexo feminino, apresentava 

uma idade média de 20 anos. Relativamente ao acesso às TIC e às condições 

para o respetivo uso, os resultados espelham que a proporção de agregados 

familiares com acesso à eletricidade da rede pública era de 49%, a proporção da 

população com acesso ao telefone móvel era de 36%, com acesso ao 

computador, de 8% e com acesso à internet, de 8%. 

Grelha 5 - Síntese referente aos resultados do Censo 2014  

Total da 

População 

População/Acesso a 

Eletricidade 

População/Acesso ao 

telemóvel 

População/Acesso ao 

computador 

População/ Acesso à 

internet 

495 326  48,6% 35,9% 7,6% 8,2% 

Fonte: GRA (2014) 

A província possui um total de 163 escolas públicas, das quais 20 do II CES (três 

de Formação de Professores; uma de Formação de Professores e Técnico-

Profissional; nove do Ensino Geral; quatro do Técnico-Profissional; duas escolas 

do Ensino Primário, 1.º e 2.º ciclo geral, e uma escola do 1.º ciclo e 2.º ciclo 

geral). Em relação ao número de professores, foram contabilizados 1248 
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docentes a lecionar nas escolas do II CES. Quanto ao número de alunos 

matriculados nas escolas do II CES (grelha 6), perfazem um total de 19 424 

(GPECTN, 2019).  

Grelha 6 – Dados referentes ao número de escolas, professores e alunos na província do 

Namibe.  

Nº de escolas públicas 

existente ao nível da 

província 

Nº de escolas 

públicas do II CES 

Nº de Prof. do II CES Nº de alunos matriculados no II CES 

MF F MF F 

163 20 1248 372 19424 9757 

Fonte: GPECTN (2019) 

A realidade educacional na Província do Namibe não está isenta de ameaças e 

fraquezas, por um lado, e de oportunidades e forças, por outro lado: 

 Forças e oportunidades: construções definitivas, apetrechamento e 

conservação das escolas; comparticipação da comunidade na vida escolar; 

formação de quadros especializados para a docência; 

 Ameaças e fraquezas: abandono escolar de crianças e jovens; reprovações 

de alunos em classes terminais; exíguos recursos financeiros; falta ou 

escassez de infraestruturas e equipamentos de apoio educativo, como 

laboratórios, bibliotecas, campos desportivos (GPECTN, 2019).  

4.3. Participantes no estudo 

Por questões éticas, no presente estudo procurou-se salvaguardar não somente a 

privacidade dos sujeitos participantes, como também as instituições em que 

incidiu o trabalho de pesquisa realizado, excluindo assim a respetiva 

caracterização pormenorizada, sobretudo dos participantes entrevistados. O 

estudo de um fenómeno contemporâneo no seu contexto real obriga o 

investigador a importantes práticas éticas (proteger os sujeitos e, em algumas 

situações, o caso estudado), “para que, em consequência da sua participação, 

não fiquem inadvertidamente em posição indesejável” (Yin, 2015, p. 82), ao ponto 
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de lhes causar “transtorno ou prejuízo” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 77). Nesse 

sentido, para além das precauções acima mencionadas, contactou-se 

previamente os participantes, explicando-lhes os objetivos do trabalho de 

pesquisa e garantindo-lhes o anonimato. Para o efeito, foram utilizados 

pseudónimos, quer para os entrevistados quer para as instituições participantes, 

de modo a salvaguardar a identificação dos mesmos (Mertens, 1998). No 

seguimento do consentimento informado, por um lado, solicitou-se formalmente 

que a respetiva participação ocorresse de forma voluntária e, por outro, foi dada a 

possibilidade da autoexclusão em qualquer estágio do respetivo processo.  

Apraz sublinhar que relativamente aos professores, participaram no estudo 30% 

de cada instituição, num total de oito instituições do II CES. Em termos globais, 

trabalhou-se com 222 profissionais de diferentes áreas disciplinares, cuja seleção 

se enquadra na técnica de amostragem probabilística, critério pelo qual os 

integrantes são escolhidos de forma aleatória (Sampieri, Collado & Lucio, 2013). 

Para o acesso facilitado aos inquiridos e consecução da percentagem acima 

referida, a estratégia foi aplicar os questionários em formato impresso e 

presencialmente no âmbito do trabalho de campo efetuado pelo autor. À opção 

pela estratégia em referência esteve subjacente o facto de, no contexto em que 

se realizou o estudo – como se pode verificar nos dados apresentados na secção 

anterior, bem como nos resultados do presente trabalho de investigação –, o 

acesso aos recursos tecnológicos, e sobretudo aos serviços de internet, ainda ser 

bastante limitado e oneroso. 

Para além dos questionários dirigidos aos professores, entrevistou-se também 

elementos do Ministério da Educação ao nível da província, com 

responsabilidades na integração das políticas TIC nas escolas estudadas, num 

total de 11 participantes, selecionados segundo o critério de amostragem por 

conveniência, não probabilística (Sampieri, Collado & Lucio, 2013), dado que a 

respetiva seleção foi baseada, precisamente, na conformidade entre as 

características dos mesmos e os objetivos do trabalho de pesquisa desenvolvido, 

conforme realça Coutinho (2016). Segundo esta autora, para que se possa 

realizar um levantamento minucioso e em profundidade a partir das perspetivas 



103 

 

dos participantes, as entrevistas devem ser realizadas “junto de sujeitos 

cuidadosamente selecionados em função de critérios muito bem definidos” (p. 

139). 

No caso concreto dos participantes no presente estudo, o critério de seleção 

baseou-se no facto de, para além de coordenarem e supervisionarem as 

atividades a nível das instituições sob jurisdição dos mesmos, exercerem 

influência direta na gestão dos recursos humanos, infraestruturas e 

equipamentos, sem descartar a experiência profissional no exercício das funções 

que desempenham. 

Em relação às escolas, o critério de seleção das mesmas foi sustentado a priori 

por um diálogo prévio e informal com os elementos das diferentes instituições do 

II CES dos cinco municípios que constituem a província. A conversa mantida 

permitiu ter uma ideia sobre a realidade das escolas, em termos de condições 

humanas, infraestruturas e respetivos equipamentos para consecução dos 

objetivos delineados nos planos de estudos, bem como identificar os potenciais 

informantes que pudessem contribuir com dados relativos à integração das 

políticas TIC ao nível das diferentes instituições do ciclo de ensino em referência 

e, a posteriori, num conjunto de requisitos que se cingiu precisamente num 

equilíbrio entre: 

 Existência de representatividade das escolas do II CES a nível da 

província, em termos de áreas de formação;  

 Escolas do II CES da província que congregam não somente condições 

para administração de aulas teóricas, mas também aulas práticas ligadas 

às TIC/Informática. 

Os critérios supramencionados levaram à exclusão de 12 escolas, do total de 20 

instituições públicas do II CES existentes a nível da província, incluindo as 

escolas de dois municípios que até à data em que se realizou a recolha de dados, 

segundo as declarações, não possuíam salas de informática ou laboratórios afins, 

e que, no entanto, tal como as demais excluídas, era suposto terem-nos, tendo 

em conta que o plano curricular vigente é de âmbito nacional.  



104 

 

Por outro lado, importa também aludir à amostragem definida inicialmente, que 

não foi cumprida na íntegra, dado que em determinado momento do processo de 

recolha e análise dos dados já não se registava o incremento de novas 

informações da parte dos elementos das diferentes escolas que também se 

procurou envolver no estudo inicialmente, o que nos levou a ponderar e levar em 

consideração o que a literatura designa por “estado de saturação”. Sampieri, 

Collado & Lucio (2013), ao falarem sobre a saturação de categorias, referem que 

o tamanho da amostra para a obtenção de dados qualitativos não é 

preponderante do ponto de vista probabilístico, visto que o interesse está em 

definir uma amostra que ajude a estudar com profundidade um determinado 

fenómeno e não a generalizar os resultados. Os autores acrescentam que “não 

existem parâmetros definidos para o tamanho da amostra” (p. 404) em estudos 

qualitativos; ao fazê-lo, vai-se contra a natureza deste tipo de pesquisa. Mertens 

(1998), ao refletir sobre o tamanho das amostras que de forma regular tem sido 

utilizado em estudos qualitativos, estabelece o tamanho mínimo que pode variar 

de um a vários, nos estudos de caso, que, de certo modo, vai ao encontro do 

posicionamento dos autores citados. Na perspetiva de Creswell (2014), o intervalo 

em termos de amostras nos estudos qualitativos varia de 1 a 50.    

4.4. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

A literatura sobre estudo de caso ressalta que a utilização de fontes diversificadas 

para colheita de dados pode contribuir significativamente para a realização de um 

estudo em profundidade, bem como para a consecução da validade interna. Na 

investigação qualitativa, em pesquisas que caracterizam os estudos de caso, os 

dados podem proporcionar uma maior riqueza, profundidade e amplitude em 

termos de informação se estes vierem de diferentes intervenientes e fontes do 

processo e quando as formas de recolha dos mesmos são diversas (Sampieri, 

Collado & Lucio, 2013). Neste seguimento, e atendendo à metodologia eleita e 

aos objetivos do estudo desenvolvido, o processo de recolha de dados envolveu 

várias modalidades, nomeadamente: a) análise documental, pela recolha de 

documentos que regulam as políticas educativas, de um modo geral, e em 

particular as direcionadas para a integração das TIC na educação, bem como 

estudos afins; b) realização de entrevistas semidiretivas presenciais aos 
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elementos do Ministério da Educação do Namibe, com responsabilidades ao nível 

da integração das políticas TIC; e c) questionário aos professores.   

4.4.1. Análise documental 

Relativamente à documentação explorada, importa dizer que as posições teóricas 

consultadas enfatizam que a análise documental deve fazer parte da pesquisa de 

estudo de caso, sempre que possível, visto que os documentos relacionados com 

o objeto de estudo podem contribuir para legitimar as evidências de outras fontes 

para incrementar informações. Nesse sentido, alerta-se para a necessidade de 

“termos a mente organizada e, no entanto, aberta a pistas inesperadas” (Stake, 

2007, p. 85), sem perder de vista que os documentos, à partida, “não devem ser 

aceites como registos literais dos eventos ocorridos” (Yin, 2015, p. 111). Duvidar e 

realizar uma apreciação crítica das fontes de evidência documental devem, 

portanto, ser encaradas como um procedimento legítimo num determinado estudo 

(Saint-Georges, 2005). 

Em relação às inferências resultantes da análise documental, sublinha-se que as 

mesmas devem ser encaradas, numa primeira fase, como indícios, que merecem 

maior atenção durante o processo, e não como constatações definitivas, visto 

que, a posteriori, se podem confirmar como falsas pistas, o que implica desconfiar 

das respetivas evidências e procurar apurar a veracidade dos factos caso as 

mesmas não o corroborem (Yin, 2015).    

Amado (2017) recomenda quatro (4) aspetos a observar na constituição de um 

corpus documental, a saber: 

“– A exaustividade – o que exige um levantamento completo do material 

suscetível de ser utilizado; 

– A representatividade – é necessário que os documentos recolhidos sejam 

o reflexo fiel de um universo maior; 

– A homogeneidade – os documentos devem referir-se a um tema e 

possuir outras características semelhantes, tais como terem sido 

produzidos com a mesma técnica (entrevista), terem finalidades e 

destinatários idênticos. 
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– A adequação – espera-se que os documentos sejam adequados aos 

objetivos da pesquisa” (p. 113). 

No presente estudo, a análise documental realizada cingiu-se à apreciação de um 

conjunto de documentos que permitiram enriquecer os conteúdos que comportam 

o presente trabalhado de investigação, bem como diversificar as fontes de 

evidências do objeto estudado. Outro especto, não menos importante referente à 

pesquisa documental, está relacionado com o facto de nos permitir reunir e 

sistematizar um conjunto de informações que serviram de contributos para a 

construção dos guiões de entrevistas e do questionário. A par das publicações 

científicas consultadas, bem como dos estudos com enfoque no processo de 

integração das TIC na educação (produzidos por organismos supranacionais e 

por diferentes individualidades), na presente análise também tivemos em conta o 

que a literatura designa de fonte primária, precisamente os documentos 

produzidos por instituições públicas, que Saint-Georges (2005, p. 21) denomina 

“fontes escritas oficiais”, elaborados com um propósito factual contemporâneo, do 

contexto em que recai o estudo, e encarado do ponto de vista do pesquisador, 

como “valioso” (Bell, 2008, p. 105), para consecução do trabalho de investigação 

que se propôs levar avante. Das fontes primárias analisadas, destacam-se: a) 

documentos político-normativos (proposta de Lei da Política Curricular (MED, 

2019); Estatuto do subsistema do ensino técnico-profissional (MED, 2018); 

Estatuto do subsistema do ensino Geral (MED, 2017); Regulamento Interno do 

Gabinete Provincial da Educação/Namibe (2018); Programa de informática 

(INIDE, 2013), Balanço da implementação da reforma educativa (MED, 2011)); e 

b) documentos institucionais elaborados pelas diferentes escolas incluídas no 

estudo (projeto educativo e plano anual de atividades). 

Optámos pela análise dos documentos acima referenciados pelo facto de 

acharmos que constituem o dossiê que rege o sistema de educação e ensino ao 

nível nacional e local e por serem uma fonte de informação que nos poderia 

ajudar a identificar e compreender melhor as estratégias de integração das TIC no 

ciclo de ensino estudado, ao mesmo tempo que serviam de complemento das 

informações obtidas de outras fontes, como descrito anteriormente. 
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Para o acesso ao corpus documental acima referido, socorremo-nos dos 

diferentes motores de busca, como o da Google e Internet Explorer, bem como ao 

vasto repertório bibliográfico da Universidade de Aveiro, B-on e em bases de 

dados disponibilizadas – a exemplo da Scopus e ERIC – e em repositórios 

(Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal «RCAAP» e Repositório 

Institucional da Universidade de Aveiro «RIA»). Os documentos oficiais 

(legislação e outros normativos legais) do Ministério da Educação de Angola, bem 

como os documentos elaborados pelas diferentes instituições de ensino, foram 

obtidos in loco, ou seja, junto do Gabinete Provincial da Educação do Namibe e 

nas escolas envolvidas no estudo, no âmbito do trabalho de campo. Importa 

salientar que, dos documentos solicitados (Estatuto das respetivas escolas, 

Regulamento interno, Planos de estudos, Projeto educativo, Plano anual de 

atividades), somente três instituições de ensino cederam prontamente o respetivo 

dossiê. No caso das restantes cinco escolas incluídas no estudo, tivemos de 

reiterar o respetivo pedido várias vezes, tendo levado mais de 30 dias para 

obtenção dos mesmos e nem todos concluíram a entrega dos documentes em 

causa.  

Independentemente da abrangência dos respetivos documentos, no trabalho 

desenvolvido procurámos limitar-nos à análise dos aspetos relacionados com o II 

CES e, sobretudo, mapear as políticas estratégicas e operativas para integração 

das TIC nos planos de estudos do respetivo ciclo de ensino, pelo facto de ser este 

o nosso foco de investigação.  

4.4.1.1. Documentos político-normativos 

Decorrente da pesquisa e análise realizada, importa salientar que não se 

identificou o documento específico que regula a integração das TIC nos planos de 

estudos do II CES em Angola. O que se procurou fazer, na ausência do respetivo 

documento, foi explorar o dossiê supramencionado de modo a identificar as 

diretrizes relativas à integração das TIC nos planos de estudos das escolas 

secundárias e procurar compreender de que forma as mesmas estão delineadas, 

isto é, desde o plano das orientações nacionais para a ação até à capacidade de 

concretização ao nível das escolas. Para o efeito, realizámos uma incursão quer 
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ao nível da legislação e normativos acima mencionados quer nos documentos 

institucionais elaborados pelas escolas incluídas no estudo, pelo facto de estes 

últimos espelharem, em princípio, a organização da ação ao nível da escola. 

4.4.1.2. Documentos institucionais elaborados pela escola 

A análise documental ao nível das diferentes escolas incluídas no estudo incidiu 

sobre os projetos educativos e planos anuais de atividades. Para efetivação da 

presente análise, contámos com a colaboração de seis instituições (escola A, B, 

C, D, F e H) das oito previstas, que disponibilizaram os respetivos documentos. 

Importar salientar que as escolas E e G entregaram somente os planos anuais de 

atividades. 

4.5. Inquéritos por entrevista e por questionário 

Relativamente aos inquéritos por entrevista e por questionário, importa realçar 

que as posições teóricas consultadas corroboram que a construção do respetivo 

instrumento e técnica de recolha de dados deve estar sustentada na questão de 

investigação e nos objetivos definidos para o respetivo estudo. Tendo em conta 

este pormenor, que subscrevemos, procurou-se arquitetar um questionário e os 

guiões de entrevistas com uma série de quesitos que procurassem responder à 

questão levantada no presente estudo. 

4.5.1. Inquérito por questionário 

No caso do inquérito por questionário, o mesmo foi desenvolvido com base num 

conjunto de questões com respostas predefinidas, limitando-se o inquirido a 

selecionar a opção que mais se adequasse à sua opinião, como refere Reis 

(2010). Segundo o autor, as questões de resposta fechada permitem maior 

uniformidade e simplificação na análise das mesmas e maior rapidez e facilidade 

na obtenção dos resultados. É de realçar que parte das questões constantes dos 

inquéritos por questionário resulta da adaptação dos trabalhos de pesquisa 

levados a cabo por Alves (2009), Silva (2014) e Mofarreh (2016). Neste ponto, é 

importante esclarecer que as questões adaptadas foram analisadas de forma 

cuidada e reajustadas de modo a corresponder à especificidade do estudo 

desenvolvido e ao respetivo contexto.   
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Os instrumentos elaborados seguiram, assim, uma ordem de quesitos que foram 

agrupados por dimensões, nomeadamente: caracterização geral e acesso às TIC; 

políticas operativas: indicadores de inclusão das TIC a nível da escola e 

processos associados à sua operacionalização; formação docente para o uso das 

TIC; políticas estratégicas para o uso pedagógico das TIC; fatores potenciadores 

e obstáculos que incidem nas políticas públicas de integração das TIC em 

contexto escolar. 

Importa enfatizar, como acima referido, que os inquéritos por questionário foram 

aplicados de modo tradicional (em formato impresso), tendo em conta as razões 

factuais supramencionadas. O respetivo processo decorreu num período em que 

os professores se encontravam em seminário de concertação dos conteúdos a 

serem lecionados no segundo trimestre do ano letivo de 2019. Para além do 

trabalho de campo realizado no município-sede, houve a necessidade de 

deslocação às escolas do II CES localizadas nos municípios do interior. De modo 

geral, o inquérito por questionário foi aplicado num espaço temporal de 28 dias 

aproximadamente e contou com a colaboração da maioria dos efetivos escolares 

(gestores e professores) contactados para o efeito.  

Outro aspeto não menos importante foi ter sido distribuído um número de 

questionários que ultrapassasse a conta pretendida (30%), o que nos levou, após 

a aplicação do respetivo instrumento, a realizar uma triagem que permitiu excluir 

os formulários que não foram devidamente preenchidos e, consequentemente, 

reduzir para 30%. Com este procedimento, procurou-se obter uma taxa de retorno 

significativa e contornar as desvantagens/insuficiências apontadas pela literatura 

referente a este tipo de instrumento nos estudos em que são usados.  

A utilização do questionário no presente estudo justificou-se não somente como 

forma de diversificar as fontes de evidências e contribuir assim para uma melhor 

compreensão do objeto estudado, mas também pelo número elevado de 

profissionais de ensino a exercerem as suas funções nas escolas que fizeram 

parte do presente estudo. A recolha de dados por intermédio de questionário pode 

concorrer para o esclarecimento das evidências emergidas de outras fontes, no 

caso concreto da análise documental e das entrevistas realizadas (Coutinho, 
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2016). A tabela que abaixo se apresenta exibe a articulação entre as questões 

dos instrumentos e os respetivos objetivos. 

Grelha 7 – Articulação entre as secções do questionário e os objetivos das questões 

constantes no instrumento.  

Dimensão Perguntas Objetivos das perguntas 

 
1.ª dimensão: 

caracterização geral e 
acesso às TIC 

Questões 1 a 8 
 
 
Questões de 9 a 11 
 
 
 
 
Questão 12 

 Caracterizar o perfil dos inquiridos quanto ao género, 
idade e experiência profissional. 

 Conhecer o equipamento tecnológico de que os 
professores dispõem ao nível da escola, bem como as 
capacidades dos inquiridos em termos de manejo dos 
respetivos equipamentos. 

 Conhecer como os professores classificam a escola em 
termos de existência de equipamentos informáticos. 

2.ª dimensão: 
políticas operativas - 

indicadores de inclusão 
das TIC a nível da escola 

e os processos 
associados à sua 

operacionalização 

Questões de 13 a 23  Com este indicador, procurou-se averiguar como é que as 
escolas incluídas no estudo estão organizadas 
pedagogicamente e em termos de recursos tecnológicos, 
tendo em vista o uso das TIC especialmente nas 
atividades de ensino-aprendizagem. 

3.ª dimensão: 
formação docente para 

o uso das TIC 

Questões 24 a 32  Averiguar a formação dos professores para o uso 
pedagógico das TIC, quer no âmbito da iniciativa dos 
próprios quer por parte da escola e do Ministério da 
Educação, de modo geral. 

4.ª dimensão: 
políticas estratégicas 
para uso pedagógico 

das TIC 

 
 
Questões 33 a 44 

 Identificar as políticas estratégicas empreendidas pela 
Direção da Educação do Namibe e que decorrem de 
políticas de integração das TIC em Angola;  

 Identificar os constrangimentos e os avanços que se 
registam no âmbito das políticas de integração das TIC. 

5.ª dimensão: fatores 
potenciadores e 

obstáculos 

Questões 45 a 46  Identificar fatores promotores e inibidores da utilização 
das TIC em contextos de ensino e aprendizagem 

Fonte: Autor 

4.5.2. Entrevistas semidiretivas 

De modo a realizar-se um levantamento minucioso e em profundidade do objeto 

estudado a partir das perspetivas dos participantes, selecionaram-se as 

entrevistas semidiretivas presencias como um dos instrumentos para recolha de 

dados. A opção pelas entrevistas justifica-se não somente por ser uma técnica 

favorita de investigação em ciências sociais e humanas para recolha de 

informações através de perceções e opiniões concretas dos participantes, mas 
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sobretudo por permitir obter informações profundas sobre um determinado tema e 

pistas inerentes. 

Importa salientar que as entrevistas semidiretivas foram realizadas junto dos 

informantes privilegiados (Membros da Administração Educativa no Namibe com 

responsabilidade ao nível da integração das políticas TIC nas escolas 

secundárias). Para o efeito, procurou-se construir guiões tendo em consideração 

os mesmos aspetos subjacentes nos questionários, de modo a facilitar a 

triangulação de dados. Neste seguimento, procurou-se elaborar um conjunto de 

questões que possibilitassem aos participantes exteriorizar de forma aberta as 

suas perceções, crenças, convicções e sentimentos em relação aos quesitos 

constantes do respetivo instrumento. No total, foram realizadas 11 entrevistas 

semidiretivas presencias, com a duração aproximada de uma hora cada. 

Sampieri, Collado & Lucio (2013) descrevem a entrevista semidiretiva como 

aquela em que as questões não estão predefinidas, isto é, dando a possibilidade 

de o entrevistador fazer outras perguntas de modo a obter informações mais 

precisas sobre o tema em destaque, ou seja, é aquela em que o pesquisador se 

pauta por conversas guiadas e não por “investigações estruturadas” (Yin, 2015, 

114). Amado (2017) aponta a respetiva técnica como um dos “principais 

instrumentos utilizados nos estudos predominantemente qualitativos, pelo facto de 

não haver uma imposição rígida de questões, o que permite ao entrevistado 

discorrer sobre o tema proposto e salientar o que para ele for mais relevante, com 

as palavras e a ordem que mais lhe convier” (p. 211). Nesta perspetiva, uma das 

desvantagens das entrevistas como técnica de recolha de dados é que faculta 

informações permeadas do ponto de vista dos sujeitos que participam do estudo 

(Creswell, 2014).  

No seguimento das posições teóricas supracitadas, realça-se, no entanto, que no 

ato das distintas entrevistas conduzidas no presente estudo, procurou-se utilizar 

os guiões apenas como orientação, visto que a ordem das questões nem sempre 

foi observada, o que permitiu gerir o respetivo processo com flexibilidade, obtendo 

o máximo de informações possível em grande parte das entrevistas realizadas.  
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Saliente-se, adicionalmente, que um dos aspetos positivos vivido na realização 

das entrevistas foi o da facilidade encontrada em termos de entrosamento no 

diálogo com os entrevistados, por se tratar de pessoas conhecidas e serem 

colegas de trabalho. 

No âmbito da recolha de informação, importa sublinhar que, independentemente 

de o acesso ao campo ter sido autorizado pelo gestor máximo do setor da 

educação na província em que decorreu o estudo e, a posteriori, por todos os 

elementos contactados, independentemente de haver necessidade de remarcar 

várias vezes a data nalguns casos, todos os elementos concederam a entrevista. 

Neste ponto, regista-se também que o processo foi realizado num ambiente 

menos propício pelo facto de se registar uma coincidência: na altura em que se 

realizava o trabalho de campo, estava ao mesmo tempo em curso um processo 

de averiguações da parte da Procuradoria-Geral da República de Angola sobre o 

trabalho levado a cabo pelos gestores do setor da educação na província 

referente à gestão dos dinheiros. Nesta perspetiva, não descartamos a 

possibilidade de o respetivo ambiente ter influenciado de modo inconsciente os 

participantes, bem como a qualidade dos dados por eles fornecidos, tendo em 

conta o receio ou a instabilidade que se detetou em determinados elementos 

durante o processo em causa, ao ponto de encararem o pesquisador como um 

“espião”, um “bófia” (adjetivos usados numa das conversas informais mantidas 

com um dos informantes privilegiados). 

Relativamente à validação dos instrumentos, a mesma foi feita por cinco dos seis 

especialistas previstos, isto é, três pesquisadores/académicos conceituados na 

área das Políticas Educativas e dois na área da Tecnologia Educativa, 

selecionados de acordo com a experiência profissional e o domínio científico que 

possuem sobre as duas áreas que percorrem o tema de investigação. O foco 

principal do processo de validação foi o de obter junto dos especialistas uma 

apreciação crítica dos instrumentos elaborados, bem como subsídios que 

permitissem aprimorar as questões constantes nos respetivos instrumentos, de 

modo a corroborar a sua utilidade e validade, tendo em conta os objetivos de 

pesquisa delineados. 
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Após a análise dos instrumentos desenvolvidos, os especialistas foram unânimes 

em alertar sobre o número excessivo de questões constantes nos instrumentos 

construídos e de forma acentuada nos guiões de entrevistas (mais de 50 

questões), o que acarretaria dificuldades de aplicação. Os possíveis riscos 

mencionados cingiram-se principalmente a dois efeitos perversos: implicariam 

muito tempo de condução e de análise.  

De modo a reduzir o número de questões constantes nos instrumentos e a tornar 

estes menos fastidiosos, procurando, assim, salvaguardar a qualidade dos dados 

obtidos, por um lado, e, por outro, manter o nosso objetivo de desenvolver 

perguntas abertas direcionadas para o esclarecimento dos aspetos referentes aos 

objetivos específicos do trabalho de pesquisa desenvolvido e às categorias de 

análise pré-definidas, o número inicial de questões foi reduzido para nove. 

Apresenta-se abaixo a grelha referente à articulação entre as questões do guião e 

os objetivos das questões constantes no instrumento. 

Grelha 8 – Articulação entre as questões do guião de entrevista e os objetivos das 

questões constantes no instrumento. 

Dimensões Perguntas Objetivos das perguntas OBS: entre outras, esperam-se respostas 
relativas aos aspetos listados 

1.ª dimensão: 
caracterização geral e acesso 

às TIC 

Questão 1 
 
 
 
 
 
Questão 2 
 
 
 
 
 
 
Questão 3 

 Caracterizar o perfil 

académico e profissional dos 

inquiridos 

 

 Caraterizar a escola em 

termos de funcionalidade e 

número de efetivos 

 

 

 Classificar/caracterizar o 

perfil das escolas do II CES do 

Namibe, em relação às 

condições para uma efetiva 

integração das TIC nos planos 

de estudo 

Área de formação dos inquiridos (curso); 
habilitações académicas; instituição onde 
fizeram a formação; anos de experiência no 
exercício da função 
 
Composição da direção da escola, área de 
formação para a qual está vocacionada; 
cursos disponíveis; número de salas de aula, 
professores, alunos por turma e total de 
matrículas existentes 
 
Número de salas de informática e os 
respetivos recursos tecnológicos disponíveis, 
bem como a razão computador/alunos na 
sala/laboratório de informática 

2.ª dimensão: 
políticas operativas e 

estratégicas: indicadores de 
inclusão das TIC a nível da 

escola e processos 
associados à sua 

operacionalização 

Questões 4 e 
5 
 
 
 
 
 

 Identificar e listar as ações e 

as medidas operacionais e 

estratégicas empreendidas 

pela Direção da Educação do 

Namibe e as escolas do II 

CES, bem como os respetivos 

Por um lado, a existência ou não de condições 
humanas e materiais e disponibilidades 
destas últimas para consecução das medidas 
operacionais delineadas, a exemplo da 
existência ou não de mobiliário escolar, 
manuais, equipamentos informáticos, 
software e internet nas escolas, bem como a 
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Questão 6 

resultados que emergem da 

aplicação das políticas de 

integração das TIC nos planos 

de estudo das escolas em 

referência, ou seja, averiguar 

como é que as escolas que 

farão parte do presente 

estudo e a Direção provincial 

da educação levam avante 

as medidas operativas e 

estratégicas para 

consecução dos objetivos 

definidos nos planos de 

estudo e que decorrem de 

políticas de integração das 

TIC em Angola. 

 

 Analisar o processo de 

implementação das políticas 

TIC nos planos de estudos, ao 

nível das escolas do II CES 

formação/treino do pessoal docente e o 
respetivo apoio técnico para o uso das TIC. Por 
outro lado, a existência, caso ocorra, de uma 
estratégia fundamentada para guiar e, 
consecutivamente, permitir alcançar os 
resultados delineados a exemplo de um 
projeto educativo que integra o incentivo à 
utilização das TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perceção dos inquiridos relativamente às 
políticas que vêm sendo implementadas para 
a integração das TIC nos planos de estudos 
das escolas do II CES. 
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3.ª dimensão: 
fatores promotores/inibidores 
da aplicação das políticas de 

integração das TIC 

Questão 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questões 8 e 
9 
 

 Identificar as potencialidades 

e os respetivos 

constrangimentos registados 

no processo de 

implementação das medidas 

operativas e estratégicas 

para a integração das TIC nos 

planos de estudo das escolas 

do II CES, ou seja, identificar 

como tem ocorrido o 

processo de implementação 

das medidas operativas e 

estratégicas para a 

integração das TIC nos planos 

de estudo das escolas do II 

CES 

 

 

 Identificar os fatores 

promotores/inibidores do 

processo de implementação 

das políticas TIC no plano de 

estudo das escolas do II CES 

Referências aos avanços e percalços que se 
registam no âmbito da implementação das 
políticas de integração das TIC, a exemplo do 
nível de envolvimento/comprometimento do 
Ministério da Educação/Direção da Educação e 
das escolas (em termos de acompanhamento 
e disponibilização de recursos materiais e 
financeiros), bem como dos professores 
(participação em formação/treino); a relação 
entre a retórica e a ação; a existência ou não 
de políticas claras para a consecução dos 
objetivos, bem como a interação dos 
diferentes atores em relação às necessidades 
reais em termos de formação e recursos 
pedagógicos necessários para a 
implementação das TIC em contexto 
educativo 
 
Explicitação dos fatores que promovem e 
dificultam o processo de implementação das 
políticas educativas de integração das TIC ao 
nível do ciclo de ensino em estudo, no âmbito 
das suas experiências como profissionais do 
setor 

Fonte: Autor  

4.6. Técnicas de tratamento e de análise dos dados 

Mais do que seguir um padrão preestabelecido para análise de dados “o 

pesquisador constrói sua própria análise” (Sampieri, Collado & Lucio, 2013, p. 

448), que “muito depende do próprio estilo de raciocínio empírico rigoroso” (Yin, 

2015, p. 137) e não necessariamente de procedimentos inflexíveis.  

No presente trabalho de pesquisa, o processo de tratamento e de análise dos 

dados foi efetuado em duas modalidades: a) a estatística descritiva, para o 

tratamento e análise dos dados resultantes dos questionários dirigidos aos 

professores; e b) a análise de conteúdo, para os dados que emergiram da 

pesquisa documental, técnica que foi extensiva ao tratamento e análise das 

entrevistas consentidas pelos informantes privilegiados acima mencionados.  
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4.6.1. Estatística descritiva 

No tocante à estatística descritiva, importa dizer que a respetiva técnica foi 

utilizada após o processamento dos dados, efetuado com recurso ao formulário 

do Google, cujos resultados foram apresentados com base em medidas 

numéricas e representações gráficas, dada a facilidade que estas dimensões 

dispõem na leitura das informações. Importa realçar que o formulário do Google é 

uma ferramenta disponível gratuitamente para desenvolvimento de formulários 

online para diversos fins, incluindo o levantamento de dados e a respetiva análise 

estatística, conforme refere Sampaio (2012), que, apoiando-se no trabalho de 

Lisbôa, Junior & Coutinho, refere: 

“As principais potencialidades desta ferramenta estão na edição e partilha de 

documentos online, na execução de trabalhos cooperativos em tempo real, na 

criação de questionários através de formulários e no tratamento imediato das 

respostas dos mesmos, a nível de estatística descritiva simples (gráficos e 

percentagens) e acessibilidade, através da Web” (Sampaio, 2012, p. 29). 

Independentemente das potencialidades que o formulário da Google dispõe, no 

presente trabalho de pesquisa não se exploraram outras particularidades, a 

exemplo da aplicação online dos inquéritos dirigidos aos professores, pelo facto 

de, no contexto em que incidiu o estudo, ainda se registar um conjunto de 

fatores/limitações que inviabilizam o uso regular das TIC no quotidiano dos 

profissionais. Nesta perspetiva, a utilização da ferramenta cingiu-se ao 

processamento dos dados acima referenciados, tendo em conta a simplicidade de 

processos que apresenta. 

Do processamento dos dados resultante dos questionários aplicados aos 222 

professores das oito escolas do II CES em que incidiu o estudo, obtivemos um 

total de 232 gráficos. De modo a simplificar o número de figuras mencionadas, 

bem como facilitar a leitura diferenciada dos resultados por escola, optou-se por 

elaborar gráficos por intermédio do Microsoft Office Excel 2010, em que cada um 

deles aglutinasse e ilustrasse os resultados das diferentes escolas, mediante as 

respostas por questão, o que permitiu reduzir o número inicial para 29 gráficos. 



117 

 

Em jeito de síntese, importa ressaltar que os dados quantitativos resultantes dos 

questionários dirigidos aos professores foram tratados com recurso à estatística 

descritiva, que permite, segundo Coutinho (2016, p. 152), “descrever a amostra”. 

Para Bogdan e Biklen (1994, p. 194), “os dados quantitativos podem ter 

utilizações convencionais, em investigação qualitativa” e corroborar a 

investigação. Não se ponderou a utilização da análise estatística inferencial no 

estudo realizado pelo facto de se tratar de um estudo predominantemente 

qualitativo, em que os dados quantitativos foram “incluídos na escrita qualitativa 

sob a forma de estatística descritiva” – Bogdan e Biklen (1994, p. 194) –, com o 

objetivo de nos ajudar a aclarar o qualitativo, como se pode observar na secção 

referente à “Apresentação, análise e cruzamento dos resultados” (Capítulo 5).  

4.6.2. Análise de conteúdo 

Em relação aos dados qualitativos resultantes das entrevistas semidiretivas 

presencias, dirigidas aos informantes privilegiados, bem como aos dados que 

emergiram da pesquisa documental, como acima referido, foram tratados por 

intermédio da análise de conteúdo que, segundo Amado (2017), é uma técnica de 

tratamento de dados que se limitou, numa primeira instância, a descrever de 

forma “objetiva, sistemática e, eventualmente, quantitativa tais conteúdos” (p. 

305). Independentemente de esta técnica apresentar um cariz meramente 

descritivo, o interesse não se limita à respetiva descrição, mas no que esta 

poderá revelar após o tratamento do conteúdo, ou seja, o interesse está no 

esclarecimento do significado oculto das mensagens produzidas (Bardin, 2016). O 

autor define a análise de conteúdo como um “conjunto de técnicas de análise de 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/receção (variáveis inferidas) destas mensagens” (p. 42).   

No presente estudo, para compreensão dos significados contidos nos dados 

obtidos, quer por intermédio das entrevistas quer a partir dos documentos 

recolhidos, optou-se pela técnica de “análise por categorias”, sugerida por Bardin 

(2016, p. 199), pelo seu pragmatismo e eficácia no processo de categorização em 
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relação a outras técnicas de análise de conteúdo. Deste modo, os dados 

recolhidos, no caso das entrevistas, foram transcritos mediante várias sessões de 

audição, a que se seguiu um processo de revisão geral da transcrição realizada. 

No passo seguinte, os dados de ambas as fontes foram analisados a priori em 

leituras exploratórias, ou seja, “leituras flutuantes” segundo Bardin (2016), com 

vista à familiarização com o material recolhido e, posteriormente, na versão de 

Amado (2017), de forma “segura, minuciosa e decisiva” (p. 313). Lidos e relidos 

os documentos, e atendendo às categorias de análise definidas a priori, isto é, 

selecionadas de forma prévia tendo em conta o objetivo do trabalho, questão de 

investigação e os documentos consultados (Amado, 2017), elaborou-se duas 

grelhas-síntese, apresentadas em anexo (ver anexo 1 e 2). Ainda em função do 

objetivo do trabalho, selecionaram-se os temas relacionados com as categorias, 

como unidades de registo (Bardin, 2016; Amado, 2017), permitindo uma 

sistematização dos dados constantes na grelha de análise das entrevistas, bem 

como na grelha de análise documental. Importa observar que, em alguns casos, 

houve a necessidade de redefinição das categorias definidas a priori, bem como 

do incremento de novas categorias, sempre que se justificou e tendo em conta a 

abrangência e a pertinência de determinadas informações reveladas pelos dados, 

pois, como afirma Sampieri, Collado & Lucio (2013, p. 456), “os dados vão se 

revelando e nós os capturamos em categorias”. 
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PARTE III                                                                                       

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS E CONSIDREÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5                                                                                

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E CRUZAMENTO DOS RESULTADOS 
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Nota introdutória 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados mediante um 

processo de triangulação de dados, ou seja, seguindo uma lógica de análise 

cruzada entre as evidências que emergiram da análise dos documentos 

explorados no presente estudo e as perceções/opiniões dos participantes, com 

vista a interpretar-se e compreender-se melhor o caso estudado (Bogdan & 

Biklen, 1994). Em alguns casos, realizou-se também a triangulação entre os 

resultados do presente estudo com os de outros investigadores, a que Prodanov 

& Freitas (2013) designam como “triangulação de pesquisadores” (p. 64), tendo 

como objetivo conferir “maior credibilidade e validade ao estudo realizado” 

(Amado, 2017, p. 138). Após a presentação dos resultados supramencionados, 

procede-se à apresentação dos resultados que obtivemos da análise das 

perceções dos professores em relação aos quesitos constantes no questionário 

arquitetado com base na questão e objetivos de investigação do trabalho 

desenvolvido. A partir da síntese das grelhas e figuras apresentadas neste 

capítulo, é possível ter uma visão mais abrangente das categorias eleitas para a 

análise dos dados recolhidos no âmbito do trabalho de campo realizado. 

É importante sublinhar que os resultados apresentados seguem a ordem de 

perguntas que foram agrupadas por dimensões. No caso das entrevistas e dos 

documentos analisados, as respetivas dimensões foram subdivididas em 

categorias e subcategorias, conforme se apresenta nas grelhas 9 e 10, 

respetivamente.  

Grelha 9 – Dimensões, categorias e subcategorias de análise das entrevistas 

Dimensões Categorias Subcategorias 

 
Políticas decretadas – Integração das TIC 

nos planos de estudos 

 
Política decretada 

Perceções dos participantes em relação à política 
decretada 

Opinião dos participantes sobre as práticas 

 
 
 
 
 

Condições de integração das TIC nos planos 
de estudos 

 
Condições das escolas ao 

nível de instalações, 
equipamentos e formação 

de professores 

Opinião dos participantes em relação às 
instalações em geral 

Opinião dos participantes em relação aos 
equipamentos tecnológicos  

Perceções dos participantes em relação à 
formação de professores 

Apoio da administração 
educativa 

Opinião dos participantes em relação à 
intervenção da administração educativa 

Apoio da comunidade Perceções dos participantes em relação à 
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educativa (pais, 
encarregados de educação e 

empresas) 

intervenção da comunidade 

 
Constrangimentos 

Opinião dos participantes em relação às 
limitações registadas no âmbito da integração 

das políticas TIC 

 
 

Fatores potenciadores e obstáculos que 
incidem nas políticas públicas de 

integração das TIC nas escolas 

 
Fatores promotores 

Perceções dos inquiridos em relação aos fatores 
que promovem o processo de integração das 
políticas TIC. 

 
Fatores inibidores 

Perceções dos inquiridos em relação aos 
obstáculos que incidem no processo de 

integração das políticas TIC. 

 
Fonte: Autor  

Grelha 10 – Dimensões, categorias e subcategorias dos documentos explorados 

Dimensões Categorias Subcategorias 

Políticas decretadas – Integração das TIC nos 
planos de estudos  

Política decretada Orientações nacionais para a ação 

 
 

Condições das escolas para integração das 
TIC nos planos de estudo- 

 
 

Plano de intenções  
das escolas 

Instalações em geral 

Equipamentos tecnológicos 

Formação de professores 

Prioridades 

Apoio da administração educativa Papel da administração educativa  

Apoio da comunidade educativa (pais, 
encarregado de educação, empresas) 

O papel/intervenção da comunidade 

 
Fonte: Autor 

5.1. Políticas decretadas – Integração das TIC nos planos de estudos das 

escolas do II CES em Angola 

Quanto à dimensão em referência, importa salientar que a mesma constituiu um 

dos referenciais para a recolha e a análise de dados, o que permitiu, com alguma 

facilidade, chegar à categoria convergente, como se ilustra na figura 5.  
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Figura 5 – Esquema representativo das categorias e subcategorias de análise definidas 
para a dimensão Políticas decretadas – Integração das TIC nos planos de estudos das 
escolas do II CES em Angola. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Autor 

5.1.1. Política decretada 

No estudo desenvolvido, procurou-se identificar não somente as orientações 

supranacionais, referenciadas no capítulo 2, para a integração das TIC nas 

escolas secundárias, como também as orientações nacionais para a ação. 

Procurou-se ainda compreender, com base nas experiências vividas pelos 

participantes, o significado que os mesmos atribuem à respetiva política, quer ao 

nível do plano decretado quer do plano das ações, o que levou à definição de três 

subcategorias, isto é, duas relacionadas com as perceções dos participantes e 

uma referente às orientações nacionais para a ação (reservada para análise 

documental). 

Neste seguimento, a par da apreciação das opiniões dos participantes em relação 

às políticas TIC (ver anexo 1), apresenta-se primeiramente a análise da Proposta 

de Lei da Política Curricular e outros normativos legais (ver subcategoria 1.1, 

grelha 13, anexo 2), os quais estabelecem o regime jurídico da organização 

funcional dos estabelecimentos de ensino, incluindo o papel dos diferentes atores 

(das lideranças, dos professores, dos alunos e da comunidade de um modo 
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geral), bem como a ordenação e gestão curricular dos diferentes ciclos de 

formação do ensino não superior, expressos e previstos na LBSEE. 

Subcategoria A - Orientações nacionais para a ação  

Em relação às orientações nacionais para a ação, importa reiterar, em primeiro 

lugar, que no âmbito do processo de busca e análise documental não se 

identificou um documento específico que reja as políticas nacionais para a 

integração das TIC nas escolas públicas do II CES em Angola, como base no 

plano de orientação para a ação. A respetiva evidência vai ao encontro do 

pronunciamento de Adam et al. (2011), ao analisarem as políticas de TIC na 

educação em vários países de África, em que afirmam que Angola, 

independentemente de possuir uma política nacional de TIC, não apresenta uma 

política específica que faça referência à integração das TIC na educação. 

Resultados semelhantes foram apresentados por Mofarreh (2016), no caso da 

Arábia Saudita, e por Junior (2019), em Moçambique. A constatação verificada, 

no caso do presente estudo, à partida pode dificultar a operacionalização do 

projeto ao nível das escolas incluídas neste estudo, como consequência da 

inexistência de um plano específico capaz de regular e guiar a implementação da 

respetiva política, aliado ao facto de ser uma experiência nova, da parte dos 

executores.  

Na ausência do respetivo documento, o que se procurou fazer foi explorar a 

Proposta de Lei da Política Curricular e outros documentos afetos às diferentes 

escolas do II CES estudadas, bem como documentos produzidos pelo Ministério 

da Educação, a exemplo do “balanço da implementação da 2ª reforma educativa 

nos subsistemas de ensino não superior” (MED, 2011). 

Em relação à Política Curricular, documento que estabelece os fundamentos, 

princípios, normas e parâmetros, capazes de assegurar a organização e gestão 

curricular no domínio da educação escolar, no capítulo II do art.º 18.º refere-se 

que:  

“A acessibilidade curricular visa o asseguramento do direito dos atores do ato 

educativo intencional ao acesso de todos os materiais curriculares e 
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equipamentos necessários para a operacionalização do processo de ensino-

aprendizagem” (MED, 2019).  

Em conformidade, parece-nos que este princípio assegura, ao nível das escolas 

de modo geral e em particular do II CES, as condições, em termos de recursos 

educativos, incluindo os recursos tecnológicos, indispensáveis para a efetivação 

das boas práticas de ensino-aprendizagem, tendo em vista um ensino de 

qualidade.   

Em relação às instituições de ensino, a análise documental permitiu identificar 

determinadas orientações nacionais para a ação, de que destacamos o perfil das 

escolas do II CES e as condições para a respetiva operacionalização. Segundo o 

MED (2011, 2018), as instituições do II CES devem conter 12 ou mais salas de 

aulas (no mínimo sete), com todas as condições em termos de infraestrutura – 

desde água, eletricidade, etc. –, recursos educativos e todos os espaços 

necessários para o funcionamento de uma instituição de ensino, incluindo 

laboratórios, entre os quais sublinhamos o de informática, sem descurar os 

recursos financeiros para a respetiva manutenção, em consonância com a 

tipologia de escola.   

Quanto ao papel das lideranças escolares, bem como o dos professores, importa 

aqui salientar que, nos documentos orientadores para a ação do órgão de tutela 

MED (2011) e INIDE (2013), se enfatiza que foi no âmbito da restruturação do 

Sistema Nacional de Educação e Ensino vigente, implementada em 2004, que se 

permitiu a integração da disciplina de Informática nos planos de estudos, bem 

como a abertura de cursos profissionais nesta área. As instituições de ensino do II 

CES devem apostar em investimentos que permitam dotar as escolas de 

salas/laboratório de informática devidamente equipadas e investir na formação e 

capacitação de professores para a execução dos programas. Não obstante as 

respetivas orientações, é acrescentado na Lei da política curricular que, na 

organização e gestão do processo de ensino-aprendizagem (art.º 70.º), são 

atribuídas aos gestores escolares determinadas responsabilidades:  

a) Garantia de uma gestão eficaz e eficiente dos recursos humanos, materiais, 

financeiros e tecnológicos que promovam o normal funcionamento da escola; e b) 

Planificação e desenvolvimento de ações de formação contínua dos professores e 
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de outros agentes educativos para assegurarem o aperfeiçoamento técnico-

profissional. 

 Em conformidade, é reservado aos professores (art.º 71.º): 

A participação ativa e regular em ações de formação contínua para o seu 

aperfeiçoamento profissional, bem como preparação metodológica da disciplina, 

planificação e gestão do processo de ensino-aprendizagem com rigor e a 

qualidade desejada.   

Relativamente aos alunos, a Lei da política curricular (MED, 2019), no seu artigo 

35.º do capítulo IV, apresenta as principais competências que devem desenvolver. 

Entre outras, salienta:  

a) A competência no domínio de saber científico, técnico e tecnológico; e 

b) Competência no domínio das Tecnologia de Informação e Comunicação. 

Aos pais e encarregados de educação, bem como às empresas e outras 

instituições sociais (art.º 73.º e 74.º), como entidades integrantes da comunidade 

educativa, é-lhes reservado exercerem um papel ativo no apoio à gestão das 

atividades práticas e acompanhamento dos processos da elaboração e 

implementação do projeto educativo das escolas (MED, 2019). 

Do acima exposto, pode-se aferir que, à partida, as políticas estratégicas 

delineadas pelo ministério de tutela do setor da Educação no país procuram 

salvaguardar as boas práticas concorrentes para uma melhoria da gestão e a 

conquista de melhores resultados escolares. Se, efetivamente, as orientações 

nacionais para ação forem bem interpretadas, operacionalizadas e monitorizadas 

e se forem acautelados os investimentos que refletem as reais necessidades que 

se impõem, parece-nos que podem facilitar a integração das políticas TIC nos 

planos de estudo. A grande questão que se levanta é a de se saber se as escolas 

estão a par das respetivas orientações, visto que estas não estão facilmente 

acessíveis. Daí a preocupação, acima levantada, em relação à ausência de um 

documento específico, numa espécie de bússola de orientação para a ação em 

que assenta o plano de execução e concretização da iniciativa.  
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Subcategoria B – Perceções dos participantes em relação à política 

decretada 

Relativamente às perceções dos participantes referentes às políticas decretadas 

no âmbito da integração das TIC nos planos de estudo das escolas II CES, a 

maioria dos inquiridos indica que, do ponto de vista de projeção, as políticas em 

causa foram bem planificadas (ver subcategoria 1.1, grelha 12, anexo 1). Importa 

salientar, porém, o pronunciamento do entrevistado E8 ao afirmar que “[…] o 

projeto de integração das TIC a nível da escola foi mal concebido, porque a 

classe docente não foi tida em conta, ou seja, não foram consultados […]”. Abaixo 

apresentam-se as unidades textuais selecionadas:  

“Em relação à apreciação das políticas de integração das TIC a nível dos planos 

de estudo das escolas do segundo ciclo, posso dizer que a mesma foi bem 

projetada” (E3). 

“A integração das TIC é bem-vinda e foi bem planificada. Hoje temos, por 

exemplo, a formação de quadros na vertente técnica profissional ligada às 

tecnologias em toda a parte do país […]” (E6). 

“Do ponto de vista de projeção, a integração das TIC na nossa instituição foi uma 

mais-valia, visto que, nos anos passados, não tínhamos pessoal formado 

localmente nestas áreas, e este projeto veio, a propósito, resolver este problema. 

Atualmente, quase nenhuma empresa se queixa de falta de técnico a este nível” 

(E7). 

“Do meu ponto de vista, o projeto foi muito bem delineado porque estamos a 

acompanhar a evolução do próprio mundo. Hoje, as tecnologias desempenham 

um papel fundamental na obtenção de conhecimento” (E11). 

Como se pode apreciar nas unidades textuais apresentadas, a maioria dos 

inquiridos manifesta o seu apreço em relação à iniciativa política do ponto de vista 

de projeção, que surge como consequência da restruturação dos planos de 

estudo, no âmbito da reforma vigente, procurando assim direcionar a formação de 

quadros de modo a responder aos desafios que emergem da nova era da 

sociedade da informação e conhecimento. O que exige, da parte da escola, a 

necessidade de se reorganizar face às necessidades que se impõem em termos 
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de condições, quer em recursos humanos quer em infraestruturas e 

equipamentos, que permitam dar respostas à emergência de novas atividades 

pedagógicas diferentes das tradicionais. Nesse contexto, recomenda-se que as 

escolas do II CES apostem em investimentos direcionados para a 

construção/criação de infraestruturas devidamente equipadas e na qualificação 

dos professores (OCDE, 2010; Eurydice, 2011; INIDE, 2013). 

Subcategoria C – Perceções dos participantes sobre as práticas  

Em relação às práticas de integração das políticas TIC (ver anexo 1, subcategoria 

1.1.2.), os participantes são unânimes em afirmar que, independentemente de a 

política em apreço ser uma mais-valia, peca-se na sua operacionalização.  

Apresentam-se, a esse respeito, as unidades textuais selecionadas: 

“Um dos maiores problemas que se vivem é a falta de informação, o que se traduz 

em política sem clarificação do que se pretende junto dos executores e 

beneficiários, dando a ideia de que as coisas parece que ‘caem do céu’ […] Não 

se sabe o que se deve seguir, quais as etapas […] Outro aspeto não menos 

importante reside na falta de coerência entre o que se idealiza e as respetivas 

práticas de implementação das TIC nas escolas, pelo facto de se pensar na 

implementação de serviços e não se pensa ou prevê o suporte para as mesmas” 

(E5). 

“[…] O incumprimento de certas questões, que estavam anteriormente 

desenhadas no âmbito das políticas de integração das TIC, é que dificultou, ou 

seja, criou algumas falhas na mesma implementação […]” (E6). 

“Em relação à apreciação do projeto de implementação das políticas TIC ao nível 

da escola, pode-se considerar que não é viável tendo em conta a inexistência das 

condições materiais. Por exemplo, ao colocar a disciplina no currículo, tinham que 

antes apetrechar a escola. Essa incongruência que se verifica não ajuda […]” 

(E9). 

“[…] O desenho foi bem concebido, mas a prática deixa muito a desejar, ou seja, a 

coerência entre a retórica e as respetivas práticas de integração das políticas TIC 

não se verifica […]” (E11).  
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A leitura das narrativas dos inquiridos sobre as práticas de integração das TIC nos 

planos de estudo, por um lado, revela que a iniciativa não tem sido fomentada 

conforme os pressupostos estabelecidos no plano das orientações, o que indicia a 

falta de coerência entre o idealizado e o materializado. Por outro lado, esta 

observação sugere que as mudanças decretadas e desejadas a nível central não 

se traduzem em mudança da realidade educativa no terreno e da cultura de 

trabalho dos atores escolares, por falta de um equilíbrio entre o que se pretende e 

os investimentos necessários, quer em recursos humanos quer em equipamentos, 

para a operacionalização e concretização dos resultados. A esse respeito, por 

exemplo, recomenda-se que as iniciativas políticas voltadas para o uso das TIC 

na sala de aula sejam desenvolvidas com vontade e, sobretudo, mobilização de 

condições humanas e materiais que permitam garantir a integração 

(Commonwealth, 2015; CESA, 16-25) 

5.1.2. Condições das escolas para a integração das TIC no plano de estudos 

Quanto à dimensão em referência, importa salientar que, no estudo desenvolvido, 

se procurou explorar, quer inquirindo os participantes quer nos planos de ação 

elaborados pelas instituições envolvidas no estudo, as ações que vêm sendo 

empreendidas. A intenção é compreender como têm sido integradas as TIC nas 

escolas estudadas (2.º objetivo de investigação), ou seja, a forma como as 

políticas nacionais para a integração das TIC nos planos de estudos são 

interpretadas pelos elementos do Ministério da Educação do Namibe (local de 

estudo) e como são transpostas para os documentos organizadores do trabalho 

nas escolas. Para tal, foram definidas determinadas categorias e subcategorias 

de análise que abrangerão tanto as entrevistas cedidas pelos participantes como 

os documentos explorados, de modo a facilitar a triangulação dos dados, como 

acima referido. A grelha 11 apresenta as categorias e subcategorias definidas. 
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Grelha 11 – Grelha representativa das categorias e subcategorias de análise definidas 

Análise das entrevistas Análise documental 

Categorias Subcategorias Categorias Subcategorias 

 
 

Plano de orientações das escolas 

Opinião dos participantes em 
relação às instalações em 

geral 

 
 

Plano das orientações 
das escolas 

Instalações em geral 

Opinião dos participantes em 
relação aos equipamentos 

tecnológicos 

Equipamentos 
tecnológicos 

Perceções dos participantes 
em relação à formação de 

professores 

Formação de 
professores 

Prioridade 

Apoio da Administração Educativa  Apoio da 
Administração 

Educativa 

 

Apoio da comunidade educativa  Apoio da comunidade 
educativa 

 

Constrangimentos  

Fonte: Autor 

5.1.2.1. Plano de orientações das escolas 

Nesta categoria propomo-nos analisar as agendas das atividades que vêm sendo 

delineadas de um modo geral, mas em particular para o cumprimento das 

orientações nacionais para a integração das políticas TIC nos planos de estudos 

das escolas. Propomo-nos também aferir a existência de coerência interna entre 

as atividades programadas nos planos anuais de atividades e as prioridades 

definidas em termos de orientações a serem materializadas. Para o efeito definiu- 

se quatro subcategorias de análises, nomeadamente: a) instalações em geral; b) 

equipamentos tecnológicos; c) formação de professores e d) prioridades 

definidas.  

Subcategoria A – Instalações em geral 

Ao nível de instalações, todas as escolas indicam, nos respetivos projetos 

educativos, que possuem, para além de espaços indispensáveis para o seu 

normal funcionamento (gabinetes para o pessoal de direção, secretarias, sala de 

professores e salas de aulas, entre outras dependências), uma sala de 

informática, caso das escolas A, B, E, F, G e H. Em relação às escolas C e D, o 

número de salas/laboratórios de informática varia entre quatro e seis. As 
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respetivas evidências validam os dados obtidos na análise das entrevistas 

realizadas (ver subcategoria 2.2.2. grelha 12, anexo 1). Abaixo apresentam-se as 

unidades textuais de alguns elementos entrevistados.  

“Importa referir que a escola foi inaugurada sem laboratório de informática; como 

tal, de modo a fazer face à respetiva situação, improvisou-se a respetiva sala de 

informática […]” (E4). 

“A instituição funciona com mais de 10 salas de aulas e quatro (4) laboratórios, 

sendo um de informática […]” (E5). 

“A escola contém mais de 10 salas de aula, cinco laboratórios de informática […]” 

(E7) 

“[…] Temos uma sala praticamente sem mobiliário e somente com um 

computador” (E9). 

Relativamente às instalações, as evidências da análise cruzada revelam que as 

escolas estudadas, entre outras dependências, possuem sala/laboratório de 

informática, procurando, assim, cumprir as orientações emanadas pelo Ministério 

de tutela, no âmbito das exigências para integração das TIC nos planos de estudo 

das escolas do II CES. Por outro lado, importa salientar que é possível constatar à 

existência de assimetrias em termos de investimento para a integração das TIC 

nos planos de estudos ao nível das escolas estudas, na medida em que 

determinadas escolas referem que possuem mais do que uma sala/laboratório, 

enquanto que outra nem sequer possui uma sala devidamente equipada. Esta 

constatação vai ao encontro do pronunciamento do Ministério da Educação, ao 

reconhecer que “os investimentos em infraestrutura e outros equipamentos no 

SEE vigente não foram uniformes em todo o território nacional” (MED, 2011, p. 9). 

Como é evidente, a constatação em causa não ajuda em termos de equidade no 

que concerne à formação de quadros, tendo em conta as consequências que 

podem emergir dessa realidade, como a promoção de desigualdade em relação 

ao perfil de qualificação dos quadros ao nível da formação em causa e outras 

repercussões inerentes à afirmação dos mesmos na sociedade do conhecimento. 

A esse respeito, a OCDE (2015) salienta que os estudantes que não forem 

habilitados com competências TIC estarão impossibilitados de participar 
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plenamente da vida económica, social e cultural da sociedade em que estiverem 

inseridos. 

Subcategoria B – Equipamentos tecnológicos  

Relativamente às condições em termos de equipamento informático, nenhum dos 

projetos educativos das diferentes escolas detalha os números das existências. 

Mas os dados acima sublinhados revelam a existência de assimetrias em termos 

de investimento. Importa salientar que a análise cruzada, realizada com os dados 

obtidos da análise das entrevistas (ver subcategoria 2.2.2., grelha 12, anexo 1), 

indica que as escolas estudadas não se encontram devidamente equipadas, por 

falta de poder de aquisição, nalguns casos, ou por falta de reposição e 

atualização dos recursos tecnológicos existentes, noutros: 

“[…] Em termos de equipamentos, podemos considerar que não está equipada. 

Trabalhamos com uma sala improvisada com 24 computadores, dos quais 16 em 

funcionamento. Para além dos computadores, também podemos encontrar na 

sala de informática retroprojetor e tela de projeção […]” (E4). 

“[…] A instituição funciona com um laboratório de informática, que podemos 

considerar mal equipado por falta de reposição e atualização dos respetivos 

equipamentos, tendo em conta o seu tempo de vida útil: é um «Deus nos acuda!». 

O mesmo contém um retroprojetor, uma tela e 15 computadores operacionais […]” 

(E5). 

“[…] Do ponto de vista da sociedade ou dos visitantes, somos considerados como 

uma instituição bem equipada. Do ponto de vista pessoal e do coletivo de 

funcionários, somos uma escola por equipar porque temos de tudo um pouco para 

fazer funcionar as coisas, mas precisamos de manutenção e atualização 

constante. A escola funciona com seis laboratórios de TIC, ou seja, cinco de 

informática e um de hardware. Todos com condições básicas para o normal 

funcionamento […]” (E6). 

“[…] No que diz respeito à existência de equipamentos, podemos dizer que as 

salas estão razoavelmente equipadas […] Para além dos computadores, podemos 

encontrar nos laboratórios projetores, scanner e tela de projeção […]” (E7). 

 “Relativamente às TIC, a escola funciona com uma sala de informática 

razoavelmente equipada […]” (E8). 
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“Em relação às políticas TIC, importa dizer que não possuímos uma sala de 

informática equipada […]” (E9). 

“[…] Em termos de sala de informática e respetivos equipamentos, temos alguma 

dificuldade […]” (E10). 

“[…] A nossa sala de informática possui apenas cinco computadores operacionais 

[…]” (E11). 

Da leitura da análise cruzada referente aos equipamentos tecnológicos existentes 

nas salas/laboratórios de informática, as evidências revelam que as instituições 

em causa carecem de apetrechamento e renovação do parque informático. Nesse 

seguimento, importa salientar que o investimento em infraestruturas adequadas e 

o respetivo apetrechamento, aliado à manutenção periódica, pode contribuir quer 

para melhorar a qualidade do ensino, quer para a consecução de boas práticas de 

integração das TIC nas escolas (OCDE, 2010; CESA, 2015). 

Subcategoria C – Formação de professores 

No tocante às ações de formação, é importante clarificar que a maior parte das 

escolas incluídas no estudo indicam, nos planos anuais de atividades, que as 

respetivas ações estão direcionadas para a capacitação pedagógica dos docentes 

(grelha 12). Com exceção da escola C, as instituições não especificam, 

concretamente, em que seguimento de intervenção pedagógica são direcionadas 

as agendas das ações/orientações para a capacitação dos respetivos 

professores. 

Grelha 12 – Atividades de formação delineadas pelas diferentes escolas 

Escola Atividades de formação/capacitação OBS 

A Capacitação pedagógica habitual dos professores da coordenação de desenvolvimento 
Económico e Social 

 

B Realização de Treinos Pedagógicos (desenvolver competências, hábitos e habilidades de 
planeamento e execução metodológica dos programas quinzenais) 

 

C Formações internas e externas, com vista a melhorar a capacidade técnica, prática e 
pedagógica dos profissionais afetos à instituição 

 

D Realização de seminário de capacitação para professores  

E Treino pedagógico (agregação pedagógica)  

F Seminário e jornadas pedagógicas para todos os professores (refrescar os conhecimentos 
dos professores, tendo em vista o novo ano letivo) 

 

G  Sem registo 

H Seminário de refrescamento (dosificar os conteúdos)  

Fonte: Plano de atividades das escolas A, B, C, D, E, F, G e H  
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A análise cruzada dos dados obtidos nas entrevistas, revela as seguintes 

informações: 

“Em termos de formação, nos anos passados, o Ministério enviava os professores 

para o exterior do país para o efeito, processo esse que ficou paralisado após a 

situação da crise financeira. Internamente, a escola tem realizado as respetivas 

ações de formação e capacitação dos professores nas pausas pedagógicas” (E6). 

“Em termos de formação, até antes da crise financeira (2014), o Ministério 

enviava regularmente para o exterior professores para ações de 

formação/capacitação intensivas. Internamente, a escola levou a cabo a última 

ação de formação há um ano (2018)” (E7). 

“Quanto aos recursos humanos, na área das TIC, a escola ainda carece de 

pessoal, visto que grande parte dos que trabalham nesta área não possuem uma 

especialização como tal” (E8). 

“Em termos de formação de quadros na área das TIC, temos um especialista, ou 

seja, um professor formado em engenharia informática. Os demais são adaptados 

(professores que têm curso de informática). Importa dizer que tem havido 

seminários de capacitação ministrados pelos professores de informática […]” 

(E11). 

A apreciação das evidências da análise cruzada das entrevistas referentes às 

ações de formação dos professores revela-se que as escolas investem muito 

pouco em ações de capacitação dos docentes, conducentes a elevar o nível de 

competências dos mesmos para o uso das tecnologias nas aulas. Porém, importa 

realçar que as TIC, por si só, não garantem que se altere automaticamente a 

forma como os professores ensinam e os alunos aprendem. O que implica que as 

TIC não podem ser encaradas como um fim em si, mas sim como um instrumento 

de trabalho que permite aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Para o 

efeito, é necessário que os professores estejam devidamente preparados, de 

modo a tirarem proveito das potencialidades que as mesmas podem proporcionar 

em contexto formal de aprendizagem (UNESCO & OEI, 2014; UNESCO, 2018; 

CE/EACEA/Eurydice, 2019).  
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Subcategoria D – Prioridades 

Das prioridades definidas pelas diferentes escolas estudadas, a par das intenções 

gerais, é possível notar também uma certa preocupação em termos da intenção 

para o cumprimento das orientações nacionais relativas à integração da política 

TIC. Importa salientar que as respetivas prioridades delineadas não são uniformes 

(grelha 14). Por exemplo, as escolas A e H apontam como prioridade a 

construção e o apetrechamento de laboratório de informática, enquanto as 

prioridades das escolas C e D estão direcionadas para o reapetrechamento do 

parque informático. Relativamente à manutenção regular dos equipamentos 

existentes, esta foi indicada como prioridade pelas escolas B e C. É também 

possível observar, a partir da grelha 13, que somente as escolas B e F apontam 

como prioridade a intenção de providenciar o acesso à internet a todos os 

formadores e alunos.  

Grelha 13 – Síntese das atividades prioritárias definidas nos PEE das diferentes escolas 

Escola/s Atividade prioritária 

A, B, C, D, F e H Continuar a promover iniciativas de cooperação com a comunidade local (pais e encarregados de educação, 
instituições de ensino e empresas) 

A, B, C, D, F e H Promover periodicamente ações de formação/capacitação para os professores 

B, C, D e H Realizar a manutenção da estrutura escolar, bem como a construção e ampliação de espaços em défice 

A e H Construção/apetrechamento do laboratório de informática 

C e D Reequipamento dos laboratórios de informática 

B e C Assegurar a manutenção regular dos equipamentos existentes 

B e F Providenciar o acesso à internet aos formadores e alunos 

H Criação de uma biblioteca virtual 

Fonte: Projeto educativo das escolas A, B, C, D, F e H 

A análise cruzada realizada com base nos planos anuais de atividades de 2018 e 

2019 e as prioridades definidas na elaboração dos projetos educativos, em termos 

de intenções (grelha 14), revelam que, com exceção das ações de formação para 

os docentes, não existe uma coerência interna em relação às atividades 

programadas nos dois documentos no que tange a integração das políticas TIC 

nos planos de estudos. 
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Grelha 14 – Análise cruzada entre as prioridades definidas nos PEE e as atividades 

delineadas nos planos anuais de atividades relacionadas com as TIC 

Escola/s Atividades delineadas no plano anual, em 
relação às TIC 

Atividades Prioritárias delineadas no PEE, em 
relação às TIC  

Escola/s 

A, B, C, D, F 
e H 

Realização de treino/capacitação 
pedagógica 

Promover periodicamente ações de 
formação/capacitação para os professores 

A, B, C, D, F e 
H 

  Construção/apetrechamento de laboratório de 
informática 

A e H 

  Reequipamento dos laboratórios de 
informática 

C e D 

  Assegurar a manutenção regular dos 
equipamentos existentes 

B e C 

  Providenciar o acesso à internet aos 
formadores e alunos. 

B e F 

  Criação de uma biblioteca virtual H 
 

Fonte: PE e Plano de atividades das escolas A, B, C, D, F e H  

A falta de coerência verificada entre os dois documentos, em termos de intenções 

para com a área das TIC, por um lado, pode indicar alguma despreocupação da 

parte das escolas em relação à integração das tecnologias em contexto formal de 

aprendizagem nas respetivas instituições. De facto, à exceção das ações de 

formação, não consta das prioridades anuais a intenção de aquisição de novos 

equipamentos nem a manutenção dos existentes, incluindo a preocupação em 

repor o sinal de internet para todos os efetivos escolares. Por outro lado, pode 

revelar que as orientações nacionais relacionadas com as TIC não são 

devidamente interpretadas pelas escolas.  

5.1.2.2. Apoio da administração educativa 

Quanto ao apoio da administração educativa no âmbito da criação das condições 

para a integração das TIC nos planos de estudos, foi possível constatar nos 

diferentes PEE a ausência de registo neste segmento, ou seja, nenhuma das 

escolas faz referência à administração educativa (ver grelha 13, anexo 2). Isso 

pode dever-se ao facto de as escolas do II CES possuírem orçamento próprio, 

conforme se pode apreciar no discurso do MED (2018): “as escolas públicas 

sujeitam-se às normas do Orçamento Geral do Estado na aquisição e gestão dos 

seus recursos educativos” (p. 48).  
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A triangulação realizada com os dados que obtivemos a partir da análise das 

entrevistas (ver subcategoria 2.3.1., grelha 12 anexo 1) aponta para uma 

intervenção passiva, ou seja, há pouco envolvimento da administração provincial 

pelo facto de se encontrarem limitados em termos de recursos financeiros. 

Ressalta-se, contudo, a resposta do entrevistado E10 ao afirmar que “em termos 

de envolvimento e atenção da parte dos órgãos ministeriais para a integração das 

TIC na escola, existe, o que é demonstrado pela existência dos orçamentos que 

temos recebido com uma rubrica para aquisição dos meios informáticos”. A seguir 

apresentamos as unidades textuais selecionadas: 

 “Em termos de atenção, vontade da parte dos decisores políticos para que as 

coisas funcionem como devem ser, sentimos isso nos nossos responsáveis locais. 

Mas lamentamos o facto de o Governo não ter muitas possibilidades. Acredito que 

se houvesse mais recursos financeiros, teríamos as escolas todas equipadas” 

(E1). 

“[…] Podemos admitir que a questão do equipamento é um ponto em que o 

Gabinete Provincial de Educação deve mesmo apoiar estas escolas. Por exemplo, 

no ano passado fizemos um trabalho de campo, em algumas escolas técnico-

profissionais e de formação de professores, e constatámos que uma das escolas 

técnicas do interior não tinha computador, mas tinha essa cadeira de informática” 

(E2) 

“[…] Importa salientar que em termos de apoio ministerial, no que tange as 

finanças e recursos tecnológicos, as escolas do II ciclo possuem orçamentos 

próprios” (E3). 

“[…] Relativamente aos apoios a nível ministerial, infelizmente não temos 

recebido. Este facto pode ser percebido como consequência da situação 

financeira que o país vive” (E4). 

“Em relação ao apoio financeiro e material da parte dos órgãos centrais e locais, 

vem-se agravando cada vez mais com o desaparecimento da rubrica para 

aquisição de equipamentos informáticos e serviços afins” (E5). 

“No âmbito das políticas TIC, somos uma escola em que, durante o tempo em que 

o país gozou de boa saúde financeira, tudo funcionava na normalidade. A 

manutenção dos equipamentos e projetos de expansão das áreas de formação 

nas instituições técnico-profissionais fluíam com normalidade. Após o país 
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mergulhar na vertente de crise financeira, as situações de resposta começaram a 

ser um pouco mais difíceis de ser alcançadas […]” (E6). 

“Em relação ao envolvimento dos órgãos ministeriais no que tange a 

implementação das TIC, podemos afirmar que há pouco envolvimento, porque os 

resultados falam por si” (E11). 

Da leitura da análise cruzada, a respeito do apoio da administração educativa na 

criação  de condições para a integração efetiva das TIC nos planos de estudo das 

escolas, as evidências indicam que, independentemente de as despesas das 

instituições, relativamente a bens e serviços, serem financiadas a partir do OGE, 

os estabelecimentos de ensino deixaram de receber o respetivo apoio, o que 

agrava as dificuldades em termos de aquisição, manutenção e reposição dos 

equipamentos tecnológicos. A situação verificada, consubstanciada na falta de 

investimento contínuo, pode comprometer os investimentos já efetuados para a 

operacionalização e concretização da iniciativa em causa e, consequentemente, 

agravar as assimetrias entre as escolas em termos de organização para o 

cumprimento das orientações nacionais relativas à integração das TIC nas 

instituições de ensino. A esse respeito, importa ressaltar que a CESA (16-25) 

sublinha que é importante que se disponibilizem instalações e equipamentos 

adequados e suficientes para garantir o impacto desejado nas iniciativas 

direcionadas para a integração das TIC na educação.  

5.1.2.3. Apoio da comunidade educativa 

Em relação ao apoio da comunidade educativa (pais, encarregados de educação, 

e empresas) às escolas, destaca-se a escola C, ao declarar no PEE que “além do 

orçamento anual do Ministério das Finanças a partir do Orçamento Geral do 

Estado, a instituição conta também com as comparticipações anuais feitas pelos 

pais e encarregados de educação”. O projeto educativo das demais escolas em 

que incidiu o estudo não apresenta registo a este respeito. A triangulação 

realizada com os dados obtidos da análise das entrevistas (ver subcategoria 

2.4.1., grelha 12, anexo 1) revela a existência de duas escolas em que os 

participantes referem que o apoio da comunidade, concretamente dos pais e 

encarregados de educação, vem-se revelando preponderante na aquisição de 
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novos computadores; as empresas, com as quais são estabelecidas parcerias, 

têm assegurado estágios profissionais. Seguidamente apresentam-se as 

unidades textuais selecionadas referentes ao tópico em causa: 

“Durante esse período de crise financeira que o país vem vivendo, tudo o que se 

adquiriu, em termos de equipamento, foi com base em esforço dos nossos 

parceiros, contribuições de pais e encarregados de educação, de que destacamos 

a aquisição de 30 novos computadores. Importa aqui também referir que as 

parcerias com instituições privadas e estatais têm permitido que os nossos alunos 

frequentem estágios […]” (E6). 

“Nesta fase de crise financeira, quem tem ajudado a escola, em termos de 

reposição dos computadores e respetivos acessórios, são os pais e encarregados 

de educação, que comparticipam anualmente com um valor para o efeito. No 

âmbito dos estágios profissionais dos alunos em determinadas empresas, pelos 

trabalhos que os mesmos realizam, a escola já chegou a beneficiar de 

determinados materiais gastáveis e acessórios para os equipamentos informáticos 

de que a escola necessita […] (E7).  

Os outros dois participantes que abordaram o tópico em referência referem não 

ter havido sucesso na tentativa levada avante junto dos pais e encarregados de 

educação para os devidos efeitos, conforme expresso nas unidades textuais que 

abaixo se apresentam:       

“Nos anos anteriores, houve uma tentativa de se criar um projeto para aquisição 

de meios informáticos, com ajuda dos pais e encarregados de educação, mas 

infelizmente não funcionou” (E5). 

“Existe um projeto com os pais e encarregados de educação em comparticiparem 

com um valor para se comprar vinte computadores, mas que, infelizmente, até ao 

preciso momento não há resultado” (E9). 

A apreciação das evidências referentes ao apoio da comunidade educativa, por 

um lado, leva a revelar o papel importante da parceria da escola com a 

comunidade na conjugação de esforços para o cumprimento da missão confiada 

às respetivas instituições, aspeto acautelado pelo MED (2019), ao reservar aos 

parceiros sociais, incluindo os pais e encarregados de educação, o desempenho 

de um papel ativo no apoio à gestão e implementação do projeto educativo das 
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escolas. Por outro lado, sendo a participação ativa da comunidade uma iniciativa 

legítima, as escolas podem estudar e procurar encontrar as melhores estratégias 

e alternativas que as permitam convencer os potenciais parceiros a prestarem o 

seu apoio no sentido de minorar as necessidades que atravessam, sobretudo 

nesta fase em que não se faz sentir a alocação de recursos a partir do OGE às 

instituições de ensino, conforme se pode apreciar no depoimento de um dos 

elementos entrevistados: “[…] Relativamente aos apoios a nível ministerial, 

infelizmente não temos recebido […]” (E4).  

Neste contexto, há toda a necessidade de se pensar em reinventar, no sentido de 

procurar novas fontes ou formas diferentes de obtenção de recursos, o processo 

no qual podemos enquadrar Canário (1999), que designa por “reinvenção das 

escolas” sempre que os recursos sejam construídos/mobilizados. No caso da 

realidade estudada, em que há registo de escassez de recursos, importa realçar 

que os recursos são sempre escassos, sobretudo nas condições atuais, e seria 

importante que as escolas optassem pela reinvenção, de modo a encontrarem 

fontes alternativas de financiamento. 

Por exemplo, as escolas, mediante projetos devidamente estruturados e 

fundamentados, podem procurar junto de doadores, ONG e empresas, apoios 

para a obtenção de recursos que lhes permitam mitigar as dificuldades que vêm 

enfrentando nesta fase em que a administração educativa também se encontra 

com pouca margem de manobra para solucionar as necessidades que se 

registam nas escolas; ou ainda podem desenvolver iniciativas direcionadas para a 

administração de cursos de curta duração, como cursos de língua estrangeira, 

informática na ótica do utilizador, de agregação pedagógica, entre outros, já que o 

Ministério da Educação dá abertura nesse sentido ao afirmar que as escolas 

podem captar recursos pela prestação de serviços a terceiros (MED, 2018) 

5.1.2.4. Constrangimentos 

Na categoria de análise em destaque, a maioria dos participantes indica os 

mesmos aspetos em relação aos constrangimentos que se vêm apresentando 

como o “calcanhar de Aquiles” para uma efetiva integração das políticas das TIC 

nos planos de estudo (ver subcategoria 2.5.1. grelha 12, anexo 1). Importa 
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sublinhar o depoimento do entrevistado E2, ao apontar a “existência de escolas 

que administram somente aulas teóricas por falta de computadores”, e a 

afirmação do entrevistado E5, que aponta o “desaparecimento da rubrica para 

manutenção contínua e reposição de equipamentos informáticos e serviço de 

Internet na instituição”, incluindo a “resistência à mudança de cultura de trabalho 

da parte dos professores em relação à utilização das TIC, pelo facto de não se 

sentirem obrigados para o efeito”, como os grandes entraves que se registam 

para a integração bem-sucedida das políticas das TIC. Para uma visão mais 

abrangente em relação aos constrangimentos vividos pelos participantes, 

apresentam-se abaixo as unidades textuais a esse respeito:  

“Relativamente aos constrangimentos que se registam no âmbito da integração 

das políticas TIC, podemos indicar: escassez de recursos financeiros; 

insuficiências de recursos tecnológicos, incluindo o sinal de internet a nível das 

escolas do II ciclo; a existência de um rácio de mais de três alunos por 

computador; a restrição do sinal de internet somente para o pessoal de direção” 

(E1). 

“[…] Falta de laboratório de informática como tal; falta de recursos financeiros; 

falta de reposição regular dos recursos tecnológicos; falta de sinal de Internet; 

número insuficiente de computadores na sala de informática” (E4). 

“[…] Falta de recursos tecnológicos em quantidade suficiente; falta de 

infraestrutura inerente às TIC; falta de sinal de internet para todos os efetivos 

escolares; o custo elevado dos equipamentos informáticos e serviços afins; 

resistência da parte dos professores em aderirem às formações e à nova cultura 

de trabalho que se impõe; a ausência da rubrica para aquisição de materiais 

duradouros; a falta de reforço financeiro para aquisição dos respetivos materiais” 

(E9). 

“[…] Desaparecimento da rubrica para reposição e manutenção dos recursos 

tecnológicos, incluindo o sinal de internet; falta de capacitação dos professores 

para utilização das TIC em sala de aula, bem como a falta de recursos 

tecnológicos, justificados pela escassez de recursos financeiros; falta de domínio 

do manejo de computadores da parte dos alunos” (E11). 
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É de salientar que os aspetos mencionados pelos entrevistados como 

constrangimentos – referentes à falta de recursos financeiros, insuficiência de 

recursos tecnológicos, bem como à falta de manutenção dos mesmos – também 

foram identificados pelo MED (2011) no âmbito do balanço da reforma vigente. A 

constatação em causa pode constituir um indicador de constrangimento ou 

problema de âmbito nacional, que estará, eventualmente, relacionado com os 

orçamentos disponibilizados para o setor da Educação no país, dimensão que 

pode ser explorada com maior profundidade num estudo a esse respeito, de 

modo a apurar-se a verdadeira causa do efeito que se perceciona.  

5.1.3. Fatores potenciadores e obstáculos que incidem nas políticas 

públicas de integração das TIC nos planos de estudos   

Relativamente à dimensão em referência, no presente estudo os participantes 

admitem existir, segundo as experiências vividas, um conjunto de fatores que vêm 

influenciando positiva e negativamente a integração das políticas de TIC nos 

planos de estudos e que foram divididas em duas categorias de análise, conforme 

se ilustra na figura 6. 

Figura 6 - Esquema representativo das categorias em análise definidas para a dimensão 

“Fatores potenciadores e obstáculos que incidem nas políticas públicas de integração das 

TIC nos planos de estudos”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
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5.1.3.1. Fatores potenciadores  

Na categoria referente aos fatores promotores dessa integração, damos conta das 

opiniões do entrevistado E5, que indica “a vontade de o fazer, ou seja, o 

cumprimento das políticas delineadas”, e E8: “a entrega e o comprometimento de 

todos os envolvidos no respetivo processo”. Foi registado um conjunto de 

opiniões convergentes que, segundo as experiências dos participantes, podem 

também contribuir para a consecução dos propósitos delineados no âmbito das 

respetivas políticas (ver subcategoria 3.6.1. grelha 12, anexo 1), de que 

apresentamos as unidades textuais selecionadas:  

“Em termos de fatores que podem promover a integração efetiva das TIC, a nível 

das escolas do II CES, primeiramente podemos mencionar: a conscientização da 

importância das mesmas em contexto escolar por parte dos atores do processo de 

ensino e aprendizagem; o comprometimento de todos e principalmente dos 

decisores políticos no respetivo processo; a realização de parcerias entre o 

governo e a classe empresarial, para importação dos recursos tecnológicos a 

baixo custo por intermédio de benefícios fiscais” (E1). 

“Entre os fatores promotores para uma melhor integração das TIC, nos planos de 

estudos das escolas do II CES, pode ser uma maior sensibilização em relação à 

importância e aos benefícios das mesmas no processo de ensino e 

aprendizagem” (E3). 

“A existência de legislação e normativos como base para desenvolvimento dos 

trabalhos; a existência de apoio financeiro; a existência de investimento em 

formação e capacitação contínua dos recursos humanos, bem como investimento 

em infraestrutura e a respetiva manutenção” (E6). 

“Em relação aos fatores que podem impulsionar a integração das TIC no ensino, 

pode-se destacar a disponibilização de recursos financeiros, bem como maior 

envolvimento dos órgãos ministeriais e dos pais e encarregados de educação” 

(E9).   
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5.1.3.2. Fatores inibidores 

Relativamente à categoria em referência, os fatores inibidores, ou seja, que 

dificultam a integração das TIC nos planos de estudos, para além dos aspetos 

consensuais indicados pela maioria dos participantes (falta de formação contínua 

e treino dos professores; falta de condições materiais e disponibilidade financeira, 

custo elevados dos recursos tecnológicos), foi mencionada “a resistência à 

mudança da parte dos professores; medo de assumir que não sabe ou não 

domina o manejo das novas tecnologias” (E1), bem como a organização da 

escola para poder responder às exigências no domínio de integração das 

mesmas no processo de ensino e aprendizagem” (E8). A seguir, apresentamos as 

unidades textuais selecionadas: 

“Entre os fatores que inviabilizam, destacam-se a falta de recursos humanos 

capazes de dar resposta aos objetivos delineados, bem como a falta de atenção 

quer do Ministério da Educação, Gabinete Provincial, quer das próprias 

instituições, ou seja, a falta de comprometimento de todos os atores do processo” 

(E2). 

“Em relação aos fatores que podem dificultar o respetivo processo, destacam-se a 

falta de informação relacionada com a importância do uso das TIC e os seus 

contras […]” (E4). 

“[…] Falta de coerência entre o que se idealiza e as respetivas práticas de 

implementação das TIC nas escolas; falta de atenção da parte dos decisores 

políticos, visto que quando se implementou havia possibilidade de se fazer mais 

do que se fez até ao presente momento; falta de formação e treinamento dos 

professores; o custo elevado dos meios tecnológicos” (E5). 

“[…] A falta de atualização dos recursos tecnológicos existentes nos laboratórios, 

ou seja, a adequação do ensino às exigências contemporâneas; o custo elevado 

dos recursos tecnológicos; a falta de domínio do uso das TIC da parte dos alunos; 

a falta de apoio material e financeiro” (E6). 

“Em relação aos fatores que inviabilizam a integração das TIC, podemos dizer que 

o epicentro está na falta de equipamentos tecnológicos e pessoal qualificado. As 

preocupações já foram colocadas às entidades de direito, mas infelizmente até ao 
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momento ainda não fomos atendidos, o que é justificado pela situação económica 

que o país vem vivendo” (E11). 

Da apreciação dos fatores promotores e inibidores que incidem nas políticas 

públicas de integração das TIC na educação, indicados pelos inquiridos, segundo 

as experiências vividas, é possível verificar que os aspetos mencionados 

transcendem uma visão superficial e tecnocêntrica – reduzida à existência ou 

ausência de recursos tecnológicos e formação de professores como fatores de 

influenciam positiva/negativa para o sucesso/insucesso da política em causa. Dos 

fatores mencionados, é possível observar que os inquiridos apontam para a 

existência de um cenário que se incluem, entre outros, a vontade, a entrega, o 

comprometimento e a consciencialização de todos os envolvidos em relação à 

importância e aos benefícios das TIC no processo de ensino e aprendizagem, 

como aspetos que podem influenciar positivamente o sucesso da respetiva 

iniciativa política de integração das TIC na educação.  

Independentemente das barreiras que se possa mencionar, é importante que se 

encontre alternativas para que as TIC sejam integradas no processo de ensino e 

aprendizagem, de modo a que os futuros profissionais possam adquirir as 

competências para a nova era em que as tecnologias estão cada vez mais 

omnipresentes no nosso quotidiano, bem como nas várias áreas de conhecimento 

e de bens e serviços. Nesse seguimento, segundo a UNESCO (2018), a formação 

e o desenvolvimento profissional e contínuo dos professores é essencial para 

permitir que os mesmos desenvolvam as competências necessárias em TIC, e 

por sua vez, garantam que os seus alunos desenvolvam as habilidades digitais 

para a vida e para o trabalho. 
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5.2. Apresentação e análise dos resultados dos questionários direcionados 

aos professores  

A apresentação e análise dos resultados do questionário submetido aos 

professores de diferentes áreas disciplinares obedece à ordem das questões que 

foram agrupadas em cinco dimensões, nomeadamente: caracterização geral e 

acesso às TIC; políticas operativas: indicadores de inclusão das TIC ao nível da 

escola e processos associados à sua operacionalização; formação docente para o 

uso das TIC; políticas estratégicas para uso pedagógico das TIC; e fatores 

potenciadores e obstáculos que incidem nas políticas públicas de integração das 

TIC em contexto escolar. 

5.2.1. Caracterização geral e acesso às TIC 

Quanto à caracterização geral e acesso às TIC, o trabalho de pesquisa realizado 

permitiu averiguar que em relação à faixa etária (gráfico 1), com exceção dos 

inquiridos da escola F, em que a maior parte das respostas se centra no intervalo 

entre 41 e 50 anos, os professores das escolas incluídas no estudo são 

maioritariamente jovens, na medida em que as idades indicadas de 20 a 40 anos 

perfazem mais de 50% dos docentes na maior parte dos casos. Esta ocorrência 

pode suceder pelo facto de a extensão da rede de instituições de ensino superior 

no país ter ocorrido apenas nos últimos 15 anos. Acresça-se que são poucos os 

professores veteranos/residentes que tiveram a oportunidade de frequentar o 

ensino universitário fora da província do Namibe e obter o grau académico exigido 

pelo MED para lecionar nas escolas do II CES.  

 

Gráfico 1 – Faixa etária dos docentes 
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Em relação ao género (gráfico 2), importa enfatizar que a maioria dos 

participantes das instituições em que incidiu o presente estudo são do sexo 

masculino, exceto os inquiridos da escola A, cuja maioria (67%) é do sexo 

feminino, resultados que confirmam os apresentados pelo GPECTN (2019). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 2 – Género dos professores  

A discrepância registada em termos de género (gráfico 2) pode dever-se ao facto 

de a província do Namibe só dispor de ensino superior recentemente, como acima 

referido, e a maioria dos profissionais recorrer a instituições de outras localidades 

(gráfico 3), para formação contínua e, por sinal, com predominância dos homens. 

 

Gráfico 3 – Instituição onde fez a formação  
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Relativamente às habilitações académicas (gráfico 4), os resultados espelhados 

mostram que a maior parte dos inquiridos tem o grau de licenciado. Na escola E 

são menos de metade (48% dos inquiridos). Importa realçar que entre as 

instituições incluídas no estudo, a escola H é a que apresentou maior número de 

graduados (85% são licenciados) e, em contrapartida, nenhum participante desta 

escola indicou possuir o grau de mestre ou de pós-graduado. Resultados 

semelhantes são apresentados por Manuel (2015) e Bunga (2019a). Esta 

constatação pode dever-se ao facto de os cursos de pós-graduação em Angola 

ainda serem ministrados de forma intermitente e com custos elevados. 

 

Gráfico 4 – Habilitações académicas dos professores 

Quanto à experiência profissional (gráfico 5), a maior concentração das respostas 

indica que os inquiridos possuem mais de 10 anos, exceto na escola F, em que a 

maior percentagem dos inquiridos (37%) afirma possuir mais de 20 anos de 

experiência profissional. Os indicadores em causa validam os obtidos na questão 

referente à faixa etária dos participantes. Por outro lado, a análise realizada 

permitiu averiguar que os participantes com menos de cinco anos de experiência 

profissional são em número mais reduzido: de 6%, na escola B, a 27%, na escola 

D. 
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Gráfico 5 – Experiência profissional  

Os dados acima apresentados (habilitações académicas e experiência 

profissional dos docentes (gráficos 4 e 5)) demostram que a maioria dos 

professores das escolas envolvidas no estudo vão ao encontro das exigências do 

Ministério da Educação em termos de perfil dos docentes a lecionar nas 

respetivas instituições: a) ser técnico superior ou equivalente; b) possuir no 

mínimo cinco anos de experiência profissional; c) possuir conhecimentos 

científicos da disciplina a lecionar (MED, 2011). 

Em relação à classificação, em termos de domínio de utilização das TIC por parte 

dos professores das diferentes escolas participantes no estudo (gráfico 6), os 

resultados indicam que a maioria dos inquiridos tem conhecimento referente ao 

manejo de computadores, dadas as opções indicadas (boa e muito boa) 

perfazerem mais de 50% na maioria dos casos. Importa salientar que a escola G 

constitui uma exceção, pelo facto de a maior concentração de respostas (29% 

assinalam a opção fraca e 24% a opção razoável) revelar que os participantes da 

referida escola possuem um domínio reduzido do manejo de computadores. 
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Gráfico 6 – Domínio de utilização das TIC 

Relativamente à caracterização geral, importa salientar que o facto de a maioria 

dos professores ser jovem, encontrar-se na fase inicial das suas carreias 

profissionais e possuir domínio de utilização das TIC pode favorecer a adesão dos 

mesmos a novas experiências de trabalho diferentes das tradicionais, no caso 

concreto da inovação do ensino por intermédio das TIC. Isso pode ser conseguido 

mediante incentivos e desenvolvimento de programas/projetos de 

formação/capacitação contínua que permita aos professores adquirir 

competências pedagógicas para o uso das TIC nas aulas. 

5.2.2. Políticas operativas – indicadores de inclusão das TIC ao nível das 

escolas e processos associados à sua operacionalização 

Relativamente à dimensão “políticas operativas – indicadores de inclusão das TIC 

a nível das escolas e processos associados à sua operacionalização”, os 

resultados do estudo realizado indicam que: quanto aos equipamentos 

tecnológicos que os professores têm disponíveis para trabalhar na escola (gráfico 

7), a maioria dos participantes das diferentes escolas declara existir 

equipamentos informáticos na instituição onde trabalham, com maior pendor para 

a existência de computadores, seguida de impressoras, projetores e, por último, 

de scanners. A existência de scanner não foi indicada pelos participantes das 

escolas B e H. Por outro lado, menos de 33% dos inquiridos (23% da escola A; 

18% da escola B; 17% da escola D; 7% da escola E; 32% da escola F; 19% da 
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escola G e 8% da escola H), desconhece a existência dos mesmos equipamentos 

na escola onde trabalham.  

 

Gráfico 7 – Equipamentos informáticos disponíveis para trabalhar na escola 

As evidências em causa validam os resultados obtidos a partir da análise das 

entrevistas (ver subcategoria 2.2.2., grelha 12, anexo 1), na medida em que os 

inquiridos declaram existir equipamentos informáticos operacionais disponíveis 

para trabalhar nas escolas. Abaixo apresentam-se as unidades textuais 

selecionadas a respeito:      

 “[…] Trabalhamos com uma sala improvisada com 24 computadores, dos quais 

16 em funcionamento. Para além dos computadores, também podemos encontrar 

na sala de informática projetor e tela de projeção […]” (E4). 

“[…] O mesmo contém um projetor, uma tela e 15 computadores operacionais 

[…]” (E5). 

“A escola funciona com seis laboratórios de TIC, cinco de informática e um de 

hardware. Todos com condições básicas para o normal funcionamento […]” (E6). 

“[…] Para além dos computadores, podemos encontrar, nos laboratórios, 

projetores, scanner e tela de projeção […]” (E7). 

 “[…] A nossa sala de informática possui apenas cinco computadores operacionais 

[…]” (E11). 

A análise das evidências referentes aos equipamentos informáticos disponíveis na 

escola permite verificar os indicadores em termos dos investimentos efetuados 

para a integração das TIC nos planos de estudo. Por outro lado, os dados 

revelam a existência de assimetrias em relação ao apetrechamento das escolas. 



154 

 

A constatação verificada, em termos de assimetria, pode comprometer o 

cumprimento e a concretização dos objetivos delineados no âmbito da iniciativa 

em causa, em determinadas escolas, bem como o desenvolvimento harmonioso 

dos formandos, e pode ainda promover desigualdades relativamente à 

qualificação dos futuros profissionais. 

Quando questionados sobre os espaços em que se encontram os computadores 

(gráfico 8), os resultados revelam que a escola C é a instituição em que os 

professores indicam existir computador em todos os espaços selecionados (91% 

na sala de informática, 88% na biblioteca, 79% na secretaria, 77% na sala do 

diretor, a mesma percentagem de 77% na sala do subdiretor e 44% indicam 

existir computador na sala dos professores), ao mesmo tempo que os dados 

apontam que é a instituição com mais computadores em relação às demais 

incluídas no estudo, seguida das escolas D e E. No extremo oposto encontra-se a 

escola F, em que os resultados indicam que é a instituição com menos 

computadores na sala de informática, onde somente 11% dos professores declara 

existir computador no respetivo espaço. As evidências apresentadas na figura 8 

confirmam as obtidas na análise das entrevistas (ver subcategoria 2.2.2., grelha 

12, anexo 1). É de salientar, todavia, a afirmação do entrevistado E6 ao declarar 

que “a escola funciona com seis laboratórios de TIC, isto é, cinco de informática e 

um de hardware” e, no extremo oposto, a afirmação do entrevistado E9 ao referir 

que “A escola foi recentemente criada […]. Temos uma sala praticamente sem 

mobiliário e somente com um computador”. Abaixo seguem as unidades textuais 

selecionadas:  

“[…] Para além da sala de informática, também é possível encontrar 

computadores nas secretarias e nos gabinetes do pessoal de direção […]” (E2) 

“[…] Para além do laboratório de informática, podemos encontrar também 

computadores junto dos gabinetes do pessoal de direção, secretaria e no centro 

de recursos Saber Mais” (E5). 

“[…] Em relação aos espaços em que se encontram computadores na escola, 

importa salientar que todos os cursos contêm tecnologia ligada às TIC. Podemos 

também encontrar computadores na sala de professores e na biblioteca […]” (E6). 
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“[…] Para além da sala de informática, também podemos encontrar computadores 

em todos os gabinetes do pessoal de direção e na biblioteca para os professores 

[…]” (E8). 

 

Gráfico 8 – Espaços em que se encontram computadores 

A leitura das evidências da análise cruzada, em relação aos espaços em que se 

encontram computadores, valida os indicadores dos resultados obtidos na 

questão anterior, revelando, por um lado, a existência de assimetria em relação 

aos meios informáticos mobilizados para a integração das TIC nos planos de 

estudo. Por outro lado, os dados indicam que a escola F é a instituição com 

menos recursos tecnológicos, facto que pode suceder por ser uma das escolas do 

II CES recentemente criada; contudo, como as demais excluídas do estudo, era 

suposto ter uma sala equipada, tendo em conta que o plano curricular vigente é 

de âmbito nacional.  

Em relação à rácio computador/aluno na sala de informática (gráfico 9), podemos 

observar que os resultados são muito dispersos. No caso da escola A, os 

resultados mais expressivos, em termos de concentração das respostas, revelam 

que 21% de professores que usam a sala de informática afirma existir uma média 

de dois alunos por computador, e a mesma percentagem (21%) de professores 

refere existir três a cinco alunos por computador. A triangulação realizada com os 

dados da análise das entrevistas (ver subcategoria 2.2.2., grelha 12, anexo 1) 

leva-nos a identificar o seguinte posicionamento do elemento da respetiva escola: 

“[…] No que concerne à rácio computador/aluno na sala de informática, a média é 

de três alunos por computador […]” (E4). 
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Em relação à escola B, a maior concentração das respostas, isto é, indicada por 

29% de professores que usam a sala de informática, recai num rácio de 3 a 5 

alunos por computador; 12% afirmam existir um rácio de dois alunos por 

computador e 9% de professores responderam ter cinco a 10 alunos por 

computador. Quando confrontados os dados em causa com os obtidos na análise 

das entrevistas, deparamo-nos com a seguinte afirmação: 

“[…] A rácio computador/aluno na sala de informática corresponde a uma média 

de dois alunos por computador […]” (E5). 

Quanto à escola C, a maior concentração das respostas dos professores que usa 

a sala de informática (47%) afirma existir um rácio de dois alunos por computador, 

média indicada por 49% de professores da escola D e 46% dos inquiridos da 

escola E. No caso da escola F, 26% de professores que usa a respetiva sala 

declara existir somente um computador por turma; 31% de professores da escola 

G afirma existir 5 a 10 alunos por computador; e relativamente à escola H, 33% 

de professores que utiliza a sala de informática afirma que existe uma média de 3 

a 5 alunos por computador. A análise cruzada por intermédio dos dados que 

emergiram da análise das entrevistas confirma as respetivas evidências (ver 

subcategoria 2.2.2., grelha 8, anexo 1), isto é, E6 para o caso da escola C, E7 

para a escola D, E8 para a escola E, E9 para a escola F, E10 para a escola G e 

E11 para o caso da escola H. A seguir, apresenta-se um exemplo do cruzamento 

realizado, no caso concreto da escola C: 

“Relativamente à rácio aluno/computador, a média é de dois alunos por 

computador, visto as salas possuírem 18 computadores para 36 alunos” (E6). 
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Gráfico 9 – Rácio computador/alunos na sala de informática 

Da análise das evidências referente à rácio computador/alunos na sala/laboratório 

de informática, os resultados voltam a validar a existência de assimetrias. Por 

conseguinte, confirmam que as escolas C, D e E são as instituições que se 

encontram mais avançadas em termos de organização, em relação à existência 

de equipamentos para integração das TIC nos planos de estudo, no âmbito das 

orientações nacionais para o desenvolvimento da iniciativa em causa.  

No que diz respeito à ligação dos computadores à internet ao nível das escolas 

(gráfico 10), a maioria (55%) dos professores da escola A afirma que os 

computadores ligados são em número reduzido, e a minoria (42%) afirma não 

existirem computadores ligados à internet. Esta ocorrência regista-se também 

noutras instituições, por exemplo na escola C em que 76% de professores afirma 

existir um número reduzido de computadores ligados e 21% declara que não 

existe ligação; na escola D, 52% de professores declara que os computadores 

ligados à internet são reduzidos e 45% afirma que não existe nenhum ligado à 

internet; relativamente à escola H, a situação permanece, visto que a maioria 

(77%) de professores indica que os computadores conectados à internet são em 
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número reduzido e a percentagem mais reduzida de professores (8%) afirma não 

haver computadores ligados à internet.  

No sentido oposto encontra-se o conjunto de escolas B, E, F e G. No caso da 

escola B, a maioria (68%) dos professores afirma que não existem computadores 

ligados à internet e os restantes (32%) afirmam que existem em número reduzido. 

Em relação à escola E, 43% indicam que existem computadores ligados à internet 

em número reduzido e os restantes dizem que não os há. Quanto à escola F, 61% 

dos professores declara que não existem computadores ligados à internet e os 

restantes afirmam que existem em número reduzido. Por último, na escola G, a 

maioria (65%) dos professores afirma que não existem computadores ligados à 

internet e 35% dos professores indicam que existe em número reduzido. 

Resultados semelhantes foram apresentado por Waiti (2018) no Quénia.  

 

Gráfico 10 – Ligação de computadores à internet nas escolas 

Cruzando os dados do gráfico 10 com os da análise das entrevistas (ver 

subcategoria 2.2.2., grelha 12, anexo 1), as evidências indicam o mesmo sentido, 

ou seja, confirma-se a existência de restrições em termos de acesso à internet ao 

nível das escolas estudadas. O respetivo uso está direcionado aos trabalhos 
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administrativos. Esta realidade é reconhecida por todos os elementos 

entrevistados. A seguir, apresentam-se algumas unidades textuais extraídas da 

grelha de análise das entrevistas:  

“[…] Em relação à internet, as escolas precisam de melhorar muito nesse sentido, 

porque realmente é muito restrito… é mais utilizada para os trabalhos a nível das 

próprias direções […]” (E2). 

“[…] Quanto ao sinal de internet, infelizmente não temos disponível para todos, 

porque os preços são elevados e a escola não tem capacidade de suportar […]” 

(E4). 

“[…] Em relação à internet, a mesma funciona de forma restrita, embora nos anos 

passados já tivera os mesmos serviços de forma mais alargada, ou seja, para 

todos. Por ser um tanto ou quanto dispendioso, na fase atual houve necessidade 

de restringir o respetivo serviço somente para o pessoal de direção” […] (E6). 

Importa salientar que os resultados acima apresentados, referentes ao acesso 

aos meios e serviços tecnológicos (computador e internet), confirmam os obtidos 

no Censo 2014, em que se espelha que a proporção da população com acesso 

aos mesmos é bastante reduzida (8%). A restrição do uso de internet somente 

para o pessoal de direção, que é justificada pelo custo elevado dos respetivos 

serviços, acaba por ser pouco abonatória para o processo de ensino e 

aprendizagem. De facto, o acesso à internet por parte dos professores e alunos 

em realidades como a angolana – em que as bibliotecas não têm muito para 

oferecer, ou seja, ainda carecem de investimentos em termos de manuais – pode 

muito bem colmatar essa e outras insuficiências. Seria, assim, uma forma de 

professores e alunos terem acesso a diversos conteúdos, enriquecer os seus 

conhecimentos, assim como o próprio processo de ensino e aprendizagem, que 

na presente era da informação e conhecimento vai ganhando outros contornos e 

dimensões diferentes das tradicionais.  

Relativamente à classificação das escolas em relação aos recursos tecnológicos 

existentes (gráfico 11), os resultados mais expressivos revelam que a maior parte 

dos inquiridos admite que as escolas não estão devidamente equipadas. As 

opções indicadas (“razoavelmente equipada” e “mal equipada”) perfazem a maior 
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percentagem ao nível de todas as instituições, isto é: 50% dos professores da 

escola A apontam que a instituição está mal equipada e 38% afirmam estar 

razoavelmente equipada. Em relação à escola B, 59% dos professores 

consideram a instituição razoavelmente equipada, enquanto 35% consideram 

estar mal equipada; na escola C, 56% dos professores indicam que a instituição 

está razoavelmente equipada e 3% afirmam estar mal equipada; na escola D, 

75% dos professores declaram estar a escola razoavelmente equipada e 3% 

afirmam estar mal equipada. Em relação à escola E, 69% de professores 

consideram a instituição razoavelmente equipada e 14% declaram estar mal 

equipada. Quanto à escola F, 47% dos professores indicou que a instituição está 

razoavelmente equipada e 42% afirmam estar mal equipada. No tocante à escola 

G, é possível constatar semelhanças em determinados resultados, na medida em 

que 41% dos professores consideram a escola razoavelmente equipada e a 

mesma percentagem (41%) de participantes afirma estar a escola mal equipada; 

Na escola H, 69% dos professores indicam que a instituição está razoavelmente 

equipada e 8% afirmam que está mal equipada. A triangulação realizada com os 

dados emergidos da análise das entrevistas valida a respetiva evidência (ver 

subcategoria 2.2.2., grelha 12, anexo 1).  

 

Gráfico 11 – Classificação da escola em relação aos recursos tecnológicos existentes 
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A análise das evidências, a respeito da classificação das escolas em relação aos 

recursos tecnológicos existente, revela que as instituições estudadas carecem de 

apetrechamento e renovação do parque informático existente, aspeto descrito e 

discutido na secção anterior (Subcategoria B – Equipamentos tecnológicos).  

Relativamente à manutenção e reparação de computadores ao nível das escolas 

incluídas no estudo (gráfico 12), com exceção das escolas C e D, em que a 

maioria dos professores (50% dos professores da escola C; 51% dos professores 

da escola D), aponta que o processo de manutenção dos equipamentos é 

realizado por intermédio de um responsável para o efeito. Nas demais 

instituições, isto é, nas escolas A, B, E, F G e H, a maioria dos inquiridos declara 

não ter informação a respeito do assunto. Isso pode pôr em causa a realização de 

manutenção dos equipamentos existentes nas respetivas escolas. A falta de 

manutenção dos equipamentos escolares é reconhecida pelo MED (2011, p. 70), 

ao afirmar que as escolas “passam longos períodos sem garantirem a 

manutenção, reparação, substituição dos recursos tecnológicos à sua disposição”. 

Essa ocorrência, como é evidente, pode repercutir-se no tempo de vida útil dos 

respetivos equipamentos tecnológicos e pode estar relacionada com o número de 

computadores inoperantes (grande) mencionados pelos inqueridos nas escolas 

onde trabalham. 

 

Gráfico 12 – Manutenção e reparação de computadores  
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5.2.3. Formação docente para o uso das TIC 

Quanto à participação em ações de formação/treino para ensinar com 

computadores/TIC na educação (gráfico 13), somente em três escolas a maioria 

dos professores (56% da escola C; 53% da escola D; e 57% da escola E) 

assumem ter participado em ações de formação/treino para ensinar com as TIC.  

No sentido oposto encontra-se a escola A, em que a maioria (59%) dos 

professores declara não ter participado nesse tipo de ações. Resultados 

semelhantes foram constatados nas escolas que se citam seguidamente: 65% 

dos professores da escola B indica não ter participado nas respetivas atividades; 

68% dos professores da escola F afirma não ter participado; 53% dos professores 

da escola G indica não ter participado; e 54% dos professores da escola H refere 

não ter participado em ações de formação/treino para administrar as aulas por 

intermédio das TIC. Resultados semelhantes são apresentados por Mofarreh 

(2016), na Arábia Saudita, e pelo MED (2011, p. 69) ao assinalar o registo de 

“incumprimento generalizado dos seminários de multiplicação” direcionado para a 

capacitação dos docentes nas províncias. Por um lado, as evidências em causa, 

bem como as apresentadas no gráfico 11 (Classificação da escola em relação aos 

recursos tecnológicos existentes) revelam que, com exceção das escolas C, D e 

E, as demais (escolas A, B, F, G e H) não têm levado em conta as orientações, 

referenciadas no capítulo 2, definidas pelo INIDE (2013), para o alcance dos 

objetivos, no âmbito da integração das políticas TIC nas instituições do II CES, a 

saber: aposta na formação e capacitação de professores e no apetrechamento 

das salas/laboratórios de informática. 
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Gráfico 13 – Participação em ações de formação/treino para ensinar com computadores/TIC na 

escola 

Quando questionados sobre as razões que levaram à não participação em ações 

de formação/treino para ensinar com computador/TIC na escola (gráfico 14), a 

maioria dos professores afirma que é por falta de oportunidade. Resultados 

semelhantes são apresentados por Alves (2009), no âmbito do desenvolvimento 

de “estudos de casos múltiplos avaliativos, realizado em escolas públicas do 

ensino médio do interior Paraibano Brasileiro”, sobre as TIC nas instituições 

escolares do respetivo contexto. 

 

Gráfico 14 – Motivos que levaram à não participação em formação/treino 
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A análise das evidências dos motivos que levam à não participação dos 

professores em ações de formação/treino, para ensinar com computadores/TIC 

na escola, reforça os indicadores apresentados não secção anterior, em que se 

afirma que a integração das TIC nas atividades letivas dos professores não 

constitui prioridade para a maioria das escolas, na medida em que as respetivas 

instituições, concretamente as escolas A, B, F, G e H, fazem muito pouco a 

respeito da integração efetiva das tecnologias nas respetivas instituições. Por 

exemplo, uma das condições fundamentais para que os professores possam 

aderir e utilizar de forma segura as TIC, no desempenho das suas funções 

profissionais, está intrinsecamente relacionada com a preparação e autoconfiança 

que os mesmos adquirem para explorar e integrar as ferramentas tecnológicas no 

processo de ensino e aprendizagem. A falta de competências dos professores 

para o uso das tecnologias nas aulas é indicado por vários estudos (Francisco, 

2011; Camorotti & Gomes, 2014; Dantas, 2014; Waiti, 2018; Bunga, 2019a) como 

um dos fatores que condicionam a sua utilização efetiva em contexto de sala de 

aula.  

Em relação ao questionamento sobre a existência de coordenação entre os 

professores em relação aos conteúdos a serem lecionados com recurso às TIC 

(gráfico 15), os resultados revelam que não tem sido habitual a realização das 

respetivas concertações, pelo facto de somente uma minoria, isto é, menos de 

39% dos professores, afirmar que regularmente tem levado a cabo as ações em 

causa. Resultados que vão ao encontro dos obtidos por Silva & Amante (2015), 

em Cabo Verde. A esse respeito, importa salientar que a concertação, ou seja, o 

trabalho colaborativo entre os professores, constitui um dos aspetos importantes 

das estratégias pedagógicas para desenvolver o processo de ensino e de 

aprendizagem. Sendo a integração das TIC nas práticas letivas dos professores 

ainda um processo recente, a coordenação dos conteúdos a serem lecionados 

por intermédio das tecnologias entre os respetivos profissionais pode exercer uma 

influência positiva para a generalização das respetivas práticas na escola.  
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Gráfico 15 – Coordenação entre os professores em relação aos conteúdos a serem lecionados 

com recurso às TIC. 

5.2.4. Políticas estratégicas – indicadores de inclusão das TIC ao nível das 

escolas e processos associados à sua operacionalização 

Quando questionados se existe ao nível da escola onde trabalham um projeto 

específico para a utilização pedagógica das TIC (gráfico 16), a maioria dos 

professores afirma não ter conhecimento da existência dos respetivos projetos na 

instituição. Este indicador revela que as escolas estudadas não possuem um 

projeto específico para a integração das TIC nos planos de estudo. Resultados 

semelhantes, em que as instituições de ensino não possuem um projeto 

pedagógico para guiar a integração das TIC em contexto formal de aprendizagem, 

são também referidos, em relação à realidade brasileira, por Alves (2009) e Couto 

& Coelho (2013), bem como por Silva & Amante (2015) no caso de Cabo Verde, 

como acima referido. A triangulação realizada, com os dados que emergem da 

análise das entrevistas do presente estudo, corrobora as evidências em causa, 

conforme se pode observar nas unidades textuais que a seguir se apresentam:  

 “Quanto à existência de um projeto para integração das TIC nos planos de 

estudos a nível da escola, importa referir que não o temos como tal.” (E4). 

“No que tange a existência de um projeto específico para articular as TIC e a 

pedagogia a nível da escola, não existe” (E7). 

“[…] Não temos um projeto específico para integração das TIC a nível da escola 

[…]” (E8). 

“Relativamente à área de informática, importa dizer que não temos nenhum 

projeto específico; trabalhamos somente com o plano curricular do INIDE” (E10). 
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As evidências acima apresentadas constituem um indicador de que, para além do 

plano curricular, não existe um outro suplemento, em termos de projeto, quer seja 

local ou nacional para a integração efetiva das TIC nos planos de estudos do ciclo 

de ensino em causa. A esse respeito, importa referir que a presença das TIC na 

escola, se não for acompanhada de uma estratégia fundamentada para a 

integração das mesmas nas atividades pedagógicas, pode reduzir-se a um 

simples incremento dos recursos escolares existentes, sem que se produza um 

impacto direto na dinâmica de cultura de trabalho dos atores (Pimentel, 2013, 

Rincón, 2017).  

 

Gráfico 16 – Existência de projeto específico para a utilização pedagógica das TIC.  

 

Quanto ao comprometimento das direções das escolas em relação à integração 

bem-sucedida das políticas TIC nos planos de estudos (gráfico 17), os resultados 

ilustram que, independentemente de determinados participantes declararem que 

sente em parte o referido comprometimento, é possível observar, no gráfico 

abaixo, que a maior concentração das respostas indica que as direções das 

escolas não estão comprometidas com a integração bem-sucedida das TIC ao 

nível das respetivas instituições. Os resultados validam quer as observações 

feitas na secção anterior, em termos de prioridade e despreocupação para com a 

integração das TIC por parte das escolas, quer os que emergem da análise das 
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entrevistas, em que tal falta de compromisso é justificada pela escassez de 

recursos financeiros. Resultados semelhantes, relacionados com a falta de 

disponibilidade financeira para apoiar a iniciativa de integração das TIC na sala de 

aula, foram apresentados por Junior (2019) em Moçambique, Waiti (2018), 

Mofarreh (2016), MED (2011) e Iglesias, Juarros & Gorospe (2011). Segundo 

estes últimos autores, esta realidade causou muito descontentamento entre os 

representantes das escolas envolvidas no estudo realizado. A seguir, 

apresentam-se as unidades textuais extraídas da grelha de análise das 

entrevistas do presente estudo:    

“Em termos de atenção, vontade da parte dos decisores políticos para que as 

coisas funcionem como deve ser, sentimos isso nos nossos responsáveis locais. 

Mas lamentamos o facto de o Governo não ter muitas possibilidades. Acredito 

que, se houvesse mais recursos financeiros, teríamos as escolas todas equipadas 

[...]” (E1). 

“[…] O facto de as escolas serem dependentes dos orçamentos governamentais e 

não serem, sobretudo, geradoras de receitas, veem-se limitadas em termos de 

comprometimento no que tange a integração das TIC no processo […]” (E5).  

 

Gráfico 17 – Opinião dos participantes em relação ao comprometimento da direção das escolas 

para a integração bem-sucedida da utilização das TIC em contexto de sala de aula. 

A apreciação das evidências da análise cruzada, referente ao comprometimento 

da direção das escolas para a integração bem-sucedida da utilização das TIC em 

contexto de sala de aula, revela, por um lado, que a questão em causa está 

associada à dependência dos mesmos em termos de recursos financeiros a 
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reboque do OGE. Por outro lado, o facto de o respetivo constrangimento ser do 

domínio do MED, como foi sublinhado, reforça a ideia de que o problema está 

relacionado com as dotações orçamentais que são alocados para o setor da 

educação.  

5.2.5. Fatores que potenciam e dificultam a integração das políticas TIC nos 

planos de estudos 

Quanto às opiniões dos inquiridos sobre os fatores que potenciam e dificultam a 

integração das políticas TIC na escola, os resultados revelam que: no que 

respeita à primeira alínea (gráfico 18), relacionada com a falta de meios 

(computadores em quantidade suficiente, assim como acesso à internet e outros 

recursos tecnológicos), as respostas refletem um grau de concordância, dado que 

a maior concentração das respostas encontra-se na opção “concordo e concordo 

muito” que o respetivo fator dificulta a integração das políticas TIC na escola, 

como se pode constatar nos dados do gráfico que abaixo se apresenta. 

 

Gráfico 18 – Opinião dos professores referente à falta de meios (computadores em quantidade 

suficiente, assim como acesso à internet e outros recursos tecnológicos) 
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A segunda alínea procura averiguar se a falta de experiência dos professores na 

utilização dos computadores constitui um dos obstáculos para que as TIC sejam 

utilizadas em contexto de sala de aula (gráfico 19). Os resultados indicam uma 

divergência de opinião em relação à afirmação em causa, dado a maioria dos 

professores de quatro escolas não concordar com a respetiva afirmação. Por 

outro lado, existem três escolas em que a maioria dos professores corrobora a 

afirmação em causa. No caso da escola H, os resultados encontram-se repartidos 

de modo semelhante, isto é, 17% dos professores selecionou a opção “concordo” 

e de igual modo 17% a opção “não concordo”; 33% de professores declara 

concordar muito e a mesma percentagem (33%) concorda pouco.  

 

Gráfico 19 – Opinião dos professores em relação à sua falta de experiência na utilização dos 

computadores 

Na terceira alínea, procura-se aferir se a falta de experiência dos alunos na 

utilização de computadores dificulta a integração das políticas TIC na escola 

(gráfico 20). Os resultados refletem que a maior parte dos professores das 

diferentes escolas não estão totalmente de acordo com essa afirmação, na 

medida em que 35% dos professores da escola A selecionou a opção “concordo 

pouco” e 37% “não concordo”; 31% dos professores da escola C concordam 
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pouco e 21% não concordam; 17% dos professores da escola D declaram 

concorda pouco e 46%, não concordar; 34% dos professores da escola E 

concordam pouco e 17% não concordam; e 31% dos professores da escola G 

selecionou a opção “concordo pouco” e 25%, “não concordo”. No sentido oposto, 

é possível verificar que, em três escolas, a maior parte dos professores 

corroboram a afirmação (29% dos inquiridos da escola B concordam muito e 26% 

concorda; 42% dos inquiridos da escola F concordam e 32% concordam muito; e 

46% dos inquiridos da escola H concordam e 15% concordam muito). 

 

Gráfico 20 – Opinião dos professores referente à falta de experiência dos alunos na utilização de 

computadores. 

Na quarta alínea, procura-se sondar se a falta de apoio pedagógico para uso das 

TIC nas aulas dificulta a utilização das mesmas em contexto formal de 

aprendizagem (gráfico 21). Os resultados revelam que a maioria dos professores 

de cinco escolas corroboram a respetiva afirmação, isto é: 34% dos professores 

da escola A concordam e 29% concordam muito; 47% dos professores da escola 

B concordam e 26% concordam muito; 41% dos professores da escola E 

concordam e 24% concordam muito; 26% dos professores da escola F 

concordam muito e 47% concordam; 38% dos professores da escola H 

concordam muito e 23% concordam com a afirmação. No caso das restantes 
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escolas (C, D e G), como se pode constatar na figura abaixo, a maioria dos 

professores não está totalmente de acordo com a afirmação (26% dos 

professores da escola C afirmam concordar pouco e 30%, que não concordam; 

26% dos professores da escola D indica concordar pouco e 32%, que não 

concordam; 25% dos professores da escola G seleciona a opção “concordo 

pouco” e 44%, “não concordo”). 

 

Gráfico 21 – Opinião dos professores em relação à falta de apoio pedagógico para uso das TIC 

nas aulas. 

A quinta alínea procura explorar se a falta de refrescamento/formação específica 

que capacite os professores para trabalhar e enfrentar as novas tecnologias de 

informação e comunicação constitui um obstáculo para que as TIC sejam 

utilizadas em sala de aula (gráfico 22). Relativamente à questão, as respostas 

refletem de novo um maior grau de concordância, dado 41% dos professores da 

escola A indicarem concordar e 26%, que concordam muito; 45% dos professores 

da escola B afirmarem concordar e 24%, que concordam muito; 37% dos 

professores da escola C declararam concordar e 20%, que concordam muito; 

43% dos professores da escola D afirmaram concordar e 20%, que concordam 

muito; 54% dos professores da escola E declararam concordar e 29%, que 
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concordam muito; 39% dos professores da escola F indicaram concordar e 50%, 

que concordam muito; 47% dos professores da escola G declararam concordar e 

24%, que concordam muito; e 54% dos professores da escola H afirmaram 

concordar e 23%, que concordam muito com a questão em causa. 

 

Gráfico 22 – Opinião dos professores em relação à falta de refrescamento/formação específica 

que os capacitem para trabalhar e enfrentar as novas tecnologias de informação e comunicação. 

Olhando agora para a sexta alínea, que questionava se a falta de metodologia de 

ensino para o uso das TIC, no currículo de formação de professores, constitui um 

obstáculo para que as TIC sejam utilizadas em contexto de sala de aulas (gráfico 

23). Os resultados revelam que a maioria dos inquiridos das diferentes escolas 

incluídas no estudo concorda com a afirmação em causa, na medida em que 36% 

dos professores da escola A concordam e 23% concordam muito; 50% dos 

professores da escola B concordam e 26% concordam muito; 37% dos 

professores da escola C concordam e 20% concordam muito; 48% dos 

professores da escola D concordam e 9% concordam muito; 31% dos professores 

da escola E concordam e 34% concordam muito; 53% dos professores da escola 

F concordam e 37% concordam muito; 29% dos professores da escola G 

concordam e 24% concordam muito; e 54% dos professores da escola H 

concordam e 38% concordam muito. 
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Gráfico 23 – Opinião dos professores referente à falta de metodologia de ensino para o uso das 

TIC no currículo de formação de professores. 

Em relação à sétima alínea, que procura explorar se a falta de informação e 

conhecimento sobre a importância do uso das TIC no processo de ensino e 

aprendizagem constitui obstáculo para que as TIC sejam integradas em contexto 

de sala de aula (gráfico 24), com exceção das escolas C e G, em que somente a 

minoria dos inquiridos estão de acordo, a maior parte dos professores das 

restantes escolas revela que concorda que a questão em referência pode 

constituir um obstáculo: 36% dos professores da escola A selecionou a opção 

“concordo” e 15%, “concordo muito”; 47% dos professores da escola B declarou 

concordar e 21%, concorda muito; 42% dos professores da escola D refere que 

concorda e 9%, que concorda muito; 46% dos professores da escola E selecionou 

a opção “concordo” e 18%, a opção “concordo muito”; 42% dos professores da 

escola F indica que concorda e 11%, que concorda muito; e 54% dos professores 

da escola H afirmara concordar e 15%, concordar muito. 
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Gráfico 24 – Opinião dos professores em relação à falta de informação e conhecimento sobre a 

importância do uso das TIC no processo de ensino e aprendizagem. 

A oitava alínea refere-se à falta de envolvimento por parte dos professores na 

implementação das estratégias para o uso das TIC no processo de ensino e 

aprendizagem (gráfico 25). Independentemente de a questão em referência ter 

tendência a exercer uma influência negativa no processo em causa, os resultados 

ilustram que a maior parte dos docentes de diferentes escolas (escola A, C, D, F, 

G) não estão totalmente de acordo, uma vez que a opção por eles selecionada 

(“concordo pouco” e “não concordo”) perfazer mais de 50% na maioria dos casos, 

pondo em causa que a falta de envolvimento constitua um obstáculo para que as 

TIC sejam utilizadas em contexto escolar. No sentido oposto, a maioria dos 

inquiridos de três escolas estão de acordo (35% dos professores da escola B 

afirma concordar e 24%, concordar muito; 41% dos professores da escola E 

indicou concordar e 24%, concordar muito; e 62% dos professores da escola H 

selecionou a opção “concordo” e 15% “concordo muito” que a falta de 

envolvimento dos mesmos pode constituir um obstáculo para a integração das 

TIC nos planos de estudo da escola.  
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Gráfico 25 – Opinião dos professores referente à falta de envolvimento dos mesmos nas 

estratégias para o uso das TIC no processo de ensino e aprendizagem. 

Na nona alínea, procura saber-se se a falta de investimento em recursos 

humanos e em infraestruturas por parte do Ministério da Educação para a 

integração bem-sucedida das TIC nas escolas (gráfico 26) pode ser encarada 

como um fator que dificulta o respetivo processo. Os resultados voltam a revelar 

um maior grau de concordância da parte dos inquiridos, na medida em que: 30% 

dos professores da escola A afirma concordar muito e 52%, concordar; 35% dos 

professores da escola B indica concordar muito e 53%, concordar; 35% dos 

professores da escola C afirma concordar muito e 29%, concordar; 34% dos 

professores da escola D selecionou a opção “concordo muito” e 24%, a opção 

“concordo”; 41% dos professores da escola E afirmara concordar muito e 28%, 

concordar; 68% dos professores da escola F selecionou a opção “concordo muito” 

e 26%, a opção “concordo”; 41% dos professores da escola G indica “concordar 

muito” e 24%, a opção “concordo”; 46% dos professores da escola H afirmara 

concordar muito e a mesma percentagem (46%), indica concordar. 
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Gráfico 26 – Opinião dos professores relativamente à falta de investimento em recursos humanos 

e em infraestruturas por parte do Ministério da Educação para a integração bem-sucedida das TIC 

nas escolas. 

Relativamente à décima alínea, que questiona se a falta de interação entre os 

decisores políticos, supervisores e diretores de escolas e destes, por sua vez, 

com os professores, no que respeita às necessidades em termos de formação e 

recursos pedagógicos necessários para a implementação das TIC no processo de 

ensino e aprendizagem (gráfico 27), pode ser encarada como um dos obstáculos 

para o processo em causa, os resultados voltam a espelhar um bom grau de 

concordância da parte dos inquiridos das diferentes escolas, dado 30% dos 

professores da escola A indicar concordar muito e 35% referir que concorda; 52% 

dos professores da escola B selecionar a opção “concordo” e 30%, a opção 

“concordo muito”; 29% dos professores da escola C selecionar a opção 

“concordo” e a mesma percentagem (29%) a opção concordo muito; 20% dos 

professores da escola D indicar concordar e 37% concordar muito; 36% dos 

professores da escola E selecionar a opção concordo e 32% a opção concordo 

muito; 53% dos professores da escola F indicar concordar e 47% concordar 
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muito; 41% dos professores da escola G selecionar a opção concordo e a mesma 

percentagem (41%), a opção concordo muito; e 31% de professores da escola H 

indicar concordar e 38%, concordar muito. 

 

Gráfico 27 – Opinião dos professores em relação à falta de interação entre os diferentes atores do 

Sistema de Educação e Ensino no âmbito da integração das TIC. 

Em relação aos fatores que potenciam e dificultam a integração das políticas TIC 

na escola, referente à terceira dimensão, os resultados indicam que aqueles em 

que se regista maior grau de concordância do ponto de vista dos professores, a 

par da informação e conhecimento sobre a importância do uso das TIC no 

processo de ensino e aprendizagem, bem como a interação entre os diferentes 

intervenientes do processo, a respeito das necessidades são os investimentos em 

infraestruturas e equipamentos, assim como em recursos humanos qualificados e 

comprometidos com o respetivo processo. Resultados semelhantes foram obtidos 

por Waiti (2018, p. 393), no Quénia, ao concluir que “These are personal factors 

related to teacher competencies in ICT, institutional factors related to ICT 

infrastructure”. 

Importa sublinhar que a triangulação interna valida as evidências obtidas na 

análise das entrevistas (ver anexo 1) de onde ressalta a necessidade do 

comprometimento de todos os envolvidos no processo e uma aposta séria em 

relação ao respetivo investimento como fator que pode potenciar as políticas em 

causa, como se pode observar nas unidades textuais selecionadas: 

 “Em termos de fatores que podem promover a integração efetiva das TIC, a nível 

das escolas do II CES, primeiramente podemos mencionar: a consciencialização 
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da importância das mesmas em contexto escolar por parte dos atores do processo 

de ensino e aprendizagem; o comprometimento de todos e principalmente dos 

decisores políticos […]” (E1). 

“A vontade de o fazer; consciencialização da importância do uso das TIC em 

contexto escolar; apostar na formação de qualidade dos recursos humanos e em 

infraestruturas e a respetiva manutenção, bem como na definição de políticas 

sustentáveis, isto é, com metas para sua execução e resultados que possam ser 

mensuráveis num período de tempo estabelecido, pode impulsionar a 

implementação das políticas de integração das TIC no plano de estudos da 

escola” (E5). 

Da apreciação da análise cruzada, referente aos fatores que potenciam e 

dificultam a integração das políticas TIC na escola, importa salientar que as 

evidências em causa reforçam a discussão efetuada na seção anterior, referente 

à opinião dos entrevistados a este respeito. Estes apontam para a necessidade 

de um ambiente mais complexo, onde se incluem não somente os investimentos 

em infraestruturas e em recursos humanos qualificados, como também a vontade 

de o fazer, a entrega, o comprometimento, a interação e a consciencialização de 

todos os intervenientes, incluindo os decisores políticos em relação à importância 

e às necessidades do uso das TIC na educação, como fatores que podem 

influenciar positivamente a concretização da respetiva iniciativa política na escola. 

Importa também observar que a maior parte dos aspetos indicados pelos 

participantes vão ao encontro dos indicados na literatura (ver capítulo 2). Se estes 

fatores forem tidos em conta no âmbito da iniciativa política em curso, isso pode 

contribuir para a consecução de boas práticas de integração das TIC na 

educação, de modo particular nas escolas do II CES do Namibe. 
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Considerações finais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

Nota introdutória 

Nesta secção apresenta-se, primeiramente, uma breve descrição do trabalho de 

pesquisa desenvolvido, incluindo as contribuições do estudo, recapitulando os 

aspetos relevantes que sustentaram o percurso da investigação realizada, isto é, 

o objetivo e a questão de partida, o delineamento do quadro teórico e político-

normativo, bem como as opções metodológicas que serviram de suporte ao 

estudo empírico realizado. Seguidamente, apresenta-se as conclusões do 

trabalho de pesquisa, com base na descrição sintética dos resultados obtidos da 

análise dos dados, com vista a responder à questão de investigação levantada no 

âmbito das preocupações que serviram de motivação para o desenvolvimento do 

presente estudo. Ao terminar, apresenta-se uma reflexão final e apontam-se ainda 

as limitações do estudo e sugerem-se outras pesquisas na sua continuidade. 

Síntese do estudo 

Em síntese, o presente estudo procurou analisar o impacto das políticas de 

integração das TIC nas escolas do II CES do Namibe. Teve como base a análise 

do plano das orientações constantes dos documentos oficiais, nacionais e locais 

(documentos do MED, GPECTN e documentos elaborados pelas escolas), e a 

sua articulação com as medidas e ações levadas a cabo pelos protagonistas do 

setor da educação de Angola no Namibe, e as transformações resultantes desses 

processos ao nível das escolas estudadas. Para o desenvolvimento do estudo em 

causa, levantou-se a seguinte questão de partida: «que transformações 

emergiram, na opinião dos membros da administração educativa e de 

professores do Namibe, do processo de integração das TIC no currículo 

formal ao nível das escolas secundárias do II ciclo?» 

A partir da questão levantada, definiram-se os objetivos de investigação, que 

nortearam o presente trabalho de pesquisa, ou seja, o estudo desenvolvido 

advém da preocupação em procurar compreender o processo e o impacto da 

integração das TIC nas escolas do II CES do Namibe, decorrente da restruturação 

dos planos de estudos no âmbito da reforma vigente em Angola, aprovada em 

2001 e implementada no ano de 2004. Entre as pesquisas já feitas em 

investigação educacional no país, este é um dos poucos estudos realizados com 
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esta finalidade, pelo que pensamos que este trabalho de pesquisa poderá dar um 

contributo para a reflexão sobre as políticas públicas na área. 

Do ponto de vista académico e investigativo, os resultados do presente trabalho 

de pesquisa contribuem, por um lado, para o conhecimento referente ao estado 

das políticas de integração das TIC ao nível do II Ciclo do Ensino Secundário. Por 

outro, o facto de corroborar alguns resultados de pesquisas desenvolvidos em 

outros contextos, colabora para a respetiva validade – o que sai reforçado pelo 

facto de o presente estudo ter sido realizado na Província do Namibe, no sul de 

Angola –, bem como contribuir para o crescimento pessoal e profissional do autor, 

na área de formação e de pesquisa desenvolvida. 

Relativamente ao enquadramento teórico, a par da abordagem desenvolvida 

sobre a reforma e inovação educativa, o nosso enfoque foi na problematização 

das regulações das políticas educativas a nível supranacional, dos processos de 

integração das TIC na educação em geral, tendo em conta outros estudos 

realizados sobre a temática. No enquadramento político-normativo, exploraram-se 

as diferentes recomendações e diretivas no plano supranacional, nacional e 

regional. 

Do ponto de vista metodológico, o estudo, de cariz predominantemente 

qualitativo, foi desenvolvido com base na estratégia de estudo de caso de índole 

exploratório, sendo o caso a integração das TIC nas escolas do II CES do 

Namibe. Relativamente ao instrumento e técnicas de recolha de dados, optou-se 

pela análise documental (para recolha de documentos de âmbito nacional e local, 

relacionados com o objeto de estudo), entrevistas semidiretivas presenciais e 

questionário (para recolha de testemunhos, opiniões, perceções e pontos de vista 

dos atores sobre o que os outros e os próprios fazem e sentem relativamente ao 

objeto de estudo). Em termos de números, importa salientar que foram 

entrevistados 11 integrantes do setor da educação ao nível da província, com 

responsabilidades na integração das políticas TIC nas escolas do II CES, e 

aplicou-se um total de 222 questionários a professores de diferentes áreas 

disciplinares das oito escolas públicas do II CES incluídas no estudo, das 20 

existentes na província. Com base na natureza dos dados recolhidos, o 



183 

 

tratamento e a respetiva análise apoiaram-se na técnica de análise de conteúdo, 

estatística descritiva e triangulação de dados, o que permitiu procurar responder à 

questão de investigação levantada no presente trabalho. 

Conclusões 

Com base na abordagem dos resultados obtidos do processamento e análise dos 

dados de diferentes fontes de evidência exploradas no presente estudo, 

apresenta-se, neste ponto, a síntese dos indicadores resultantes do trabalho de 

pesquisa desenvolvido. Salienta-se que apresentamos, primeiramente, as 

considerações referentes às informações dos participantes e, seguidamente, 

procuramos organizar as conclusões do presente estudo em função dos objetivos 

específicos de investigação numa espécie de tópicos organizadores da 

apresentação do trabalho que nos propusemos desenvolver, obedecendo à 

ordem pela qual os respetivos objetivos foram definidos.  

Participantes 

Em relação aos participantes, importa salientar que, por questões de 

compromisso consentido, não se caracterizaram os elementos entrevistados, 

procurando assim respeitar e cumprir os aspetos éticos recomendados pela 

literatura, em relação à proteção de dados, no desenvolvimento de estudos de 

fenómenos contemporâneos no seu contexto real. O respetivo procedimento 

ajuda a manter o anonimato dos sujeitos envolvidos no estudo (Bogdan & Biklen, 

1994; Yin, 2015; Amado, 2017).   

Quanto aos questionários aplicados, os resultados do trabalho de pesquisa 

desenvolvido permitiram observar que os professores que fizeram parte do 

presente estudo são maioritariamente jovens, com predominância do sexo 

masculino. Os resultados em causa podem estar relacionados com o facto de a 

província do Namibe (local de estudo) só recentemente ser abrangida pela rede 

do ensino superior e grande parte dos professores recorrer às instituições de 

outras localidades para a formação contínua e, por sinal, com predominância de 

homens. No que respeita à formação académica, a maioria dos inquiridos tem o 

grau de licenciado, o que pode estar relacionado com o custo elevado para a 
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frequência de cursos de pós-graduação, aliado ao facto de a programação das 

edições das respetivas formações ainda ser desenvolvida de forma intermitente 

em Angola, como já foi referido. Relativamente à experiência profissional, a 

maioria dos professores possui mais de cinco anos e afirma ter domínio de 

utilização das TIC. À partida, o facto de grande parte do coletivo de professores 

ser jovem, estar na fase inicial das carreiras profissionais e familiarizado com o 

uso das TIC pode contribuir para haver maior probabilidade de adesão à inovação 

pedagógica por intermédio das TIC e, consequentemente, de uma melhor 

integração das mesmas nas suas práticas letivas. Isso pode ser conseguido 

mediante o desenvolvimento de projetos e programas de âmbito local, que 

permitam incentivar e capacitar de forma contínua os professores para a 

aquisição de competências na utilização das TIC nas aulas. Nesse seguimento, 

importa salientar que dotar os professores de competências necessárias para o 

uso das TIC em contexto de sala de aula é sugerido como uma prioridade de 

qualquer política direcionada para a integração das TIC na educação (Conrads at 

al., 2017) 

Objetivo 1 – Conhecer as diretrizes, relativas à integração das TIC no plano 

de estudos das escolas secundárias, que emanam dos documentos 

produzidos por organismos supranacionais 

Quanto ao primeiro objetivo de investigação, a análise dos resultados da pesquisa 

documental permitiu mobilizar, na secção 2.1. (Políticas supranacionais para 

integração das TIC na Educação), um conjunto de diretrizes/recomendações de 

diferentes organizações supranacionais (UNICEF, UNESCO, OCDE, UE, 

Eurydice, OEI e Commonwealth) cujas ações políticas, como referenciado no 

capítulo 1, incidem em vários domínios, desde o cultural ao económico, incluindo 

o educativo. No caso concreto do presente estudo, procurou-se explorar, na 

secção em referência (secção 2.1.), as recomendações das respetivas 

organizações sobre como se deve integrar as TIC na educação. Entre outros 

aspetos identificados, alerta-se para o papel facilitador das TIC, bem como para o 

impacto, ou a falta do mesmo, no processo de ensino e aprendizagem e que o 

seu desenvolvimento depende, em grande medida, do modo como as políticas 
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TIC são implementadas na sala de aula (European Commission/EACEA/Eurydice, 

2019).  

Uma das recomendações que se destaca das direcionadas para os estados-

membros e que assinalaram o início do presente século é a da aposta em 

investimentos para a integração efetiva das TIC na educação, de modo a 

dinamizar e enriquecer o processo de ensino e aprendizagem e desenvolver nos 

alunos as competências necessárias para a nova era da sociedade do 

conhecimento. Para os países em vias de desenvolvimento, o cumprimento da 

respetiva recomendação exige que se crie um conjunto de condições básicas 

para o efeito, como a existência de infraestruturas de telecomunicações e energia, 

bem como orçamentos que permitam sustentar as respetivas ações, a par dos 

desafios operacionais, estratégicos e pedagógicos inerentes ao processo. No 

entanto, estudos mostram que esses e outros requisitos primordiais para a 

efetivação das respetivas recomendações vem constituindo um problema para 

grande parte dos governos. Importa salientar, que os resultados do presente 

estudo indicam também que as escolas estudadas vêm experimentando um 

conjunto de dificuldades relacionadas com os desafios supracitados, decorrentes 

das iniciativas para a integração das TIC no II CES em Angola, no âmbito da 

reforma vigente, com destaque para a escassez de recursos financeiros para 

apoiar o projeto, conforme se pode apreciar na afirmação de um dos elementos 

entrevistados: “Em relação às dificuldades, evito falar muito, porque entre as 

tantas existentes, a cabeça é a financeira […]” (E6); Um outro elemento 

entrevistado expressa-se nos termos seguintes:  

Relativamente aos constrangimentos que se registam no âmbito da integração 

das políticas TIC, podemos indicar: escassez de recursos financeiros; insuficiência 

de recursos tecnológicos, incluindo o sinal de internet ao nível das escolas do II 

CES; a existência de um rácio de mais de três alunos por computador; a restrição 

do sinal de internet somente para o pessoal de direção” (E1). 

Por um lado, as dificuldades reveladas pelas escolas estudadas indicam que a 

iniciativa que se procura empreender para integração das TIC nos planos de 

estudos carece de mais apoio, na medida em que, sem disponibilidade de 

recursos que possam impulsionar a implementação do projeto, torna-se difícil o 
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seu desenvolvimento. Por outro lado, para além de se querer mudar a realidade 

educativa, quer por intermédio da reforma quer por via da inovação educativa, 

não basta, como é evidente, investir-se no plano das orientações; é preciso cuidar 

também das condições no terreno. De contrário, o que pode acontecer é não 

haver grandes mudanças ou não haver o impacto desejado. Para que a inovação 

seja um facto nas escolas, é necessário ter em conta quer a mobilização dos 

recursos humanos e materiais ou tecnológicos para a sua efetiva utilização em 

contexto escolar, como também os investimentos que devem ser acautelados 

durante o tempo que decorrer o processo, ou seja, os investimentos a médio e 

longo prazos, de modo a permitirem alcançar os resultados (Fullan, 2007). 

Objetivo 2 – Compreender como têm sido integradas as TIC em contexto 

educativo de acordo com os estudos na área 

Em relação ao segundo objetivo de investigação, os resultados da literatura 

permitiram verificar que, para além de ter ocorrido em vários países uma reforma 

curricular para a integração das TIC na educação, foram empreendidas também 

várias iniciativas direcionadas para o desenvolvimento de projetos, programas, 

estudos, desenvolvimento de software, bem como de conteúdos envolvendo 

profissionais com competência científica-tecnológica, universidades, centros de 

estudos na área e o setor privado. Entre outras diligências, destacaram-se 

iniciativas que visaram incentivar o uso massivo das TIC pela comunidade 

escolar.  

Adicionalmente, convém referir que, independentemente da conjugação de 

esforços que vem sendo empreendida para a integração das TIC na educação ao 

nível de vários quadrantes, estudos internacionais, como os da UNESCO e da 

OCDE, indicam que ainda não se conseguiu concretizar a integração efetiva das 

tecnologias no contexto de sala de aula, mesmo nos casos ou contextos em que 

há condições em termos de infraestruturas e os respetivos equipamentos 

tecnológicos, incluindo formação de professores para o respetivo uso. Os 

resultados do estudo empírico apresentados na secção anterior, relativamente a 

este aspeto, mostram que as escolas incluídas no estudo não se encontram 

indiferentes face à realidade acima sublinhada, na medida em que, para além dos 
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desafios operacionais revelados pela maioria das instituições, foi registado, da 

parte dos elementos entrevistados, “[…] resistência à mudança de cultura de 

trabalho da parte dos professores […]” (E1; E5; E9). 

Estas constatações levam a que se considere pertinente repensar as políticas 

estratégicas e operacionais que vêm sendo implementadas, na medida em que 

quer os estudos analisados quer o estudo empírico do presente trabalho de 

investigação revelam que não basta investir na mobilização de recursos 

tecnológicos e na formação dos recursos humanos. Perante este quadro, as 

questões que se levantam são: onde se tem falhado? O que falta? Em que 

condições educacionais as TIC podem fazer a diferença? Que estratégias e 

programas, alinhados com as TIC, podem contribuir para transformar a 

educação?  

A reflexão acima leva-nos a concordar com o posicionamento de Canário (1999) e 

a transcrever a sua posição, já sublinhada no capítulo 1: “na lógica da inovação, 

não há lugar para […] one best way” (p. 72), ou seja, em inovação não há espaço 

para previsões seguras, nem soluções predeterminadas pela existência de 

recursos. Em conformidade, corroboramos também a ideia de que, mais do que 

copiar, optar por empréstimo, ou seja, seguir a moda e enveredar pela 

transferência impensada da política educacional mal compreendida de um 

contexto para o outro; é preferível que as entidades procurem aprender primeiro 

com as experiências alheias antes de desenvolver as suas próprias reformas 

educativas (Levin, 1998). 

Objetivo 3 – Conhecer as medidas operacionais para as escolas do II CES 

definidas para o Namibe e que decorrem de políticas de integração das TIC 

em Angola  

No que concerne o terceiro objetivo de investigação, importa salientar que, no 

seguimento de busca e análise das medidas políticas para a integração das TIC 

nos planos de estudo ao nível das escolas do II CES, os resultados indicam que, 

independentemente do país apresentar uma política nacional voltada para as 

tecnologias de informação e comunicação e um Plano Nacional da Sociedade da 

Informação, em que inclui o setor da educação, não existe um documento ou um 
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programa específico de âmbito nacional ou local, capaz de orientar a integração 

das TIC ao nível das escolas do II CES, o que pode dificultar o desenvolvimento 

da respetiva iniciativa política, conforme se pode apreciar no depoimento de um 

dos elementos entrevistados, que abaixo se apresenta: 

“Um dos maiores problemas que se vive é a falta de informação, o que se traduz 

em política sem clarificação do que se pretende junto dos executores e 

beneficiários, dando a ideia de que as coisas parecem que ‘caem do céu’… Não 

se sabe o que se deve seguir, quais as etapas […]” (E5). 

Do exposto acima, importa salientar que a falta de um documento com as 

diretrizes sobre como se deve proceder no desenvolvimento de iniciativas para 

integração das TIC nas escolas, aliada à falta de experiência em atividades do 

género da parte dos executores, sendo uma experiência recente no ensino em 

Angola, pode comprometer a capacidade de execução e concretização dos 

propósitos definidos em torno do respetivo projeto. 

Da recolha documental, referente ao plano das orientações nacionais para 

integração das TIC nas escolas do II CES, a par da constatação acima 

sublinhada, foi possível encontrar a Proposta de Lei da Política Curricular, os 

estatutos das diferentes escolas estudadas e os programas curriculares, 

documentos que fazem parte do dossiê que estabelece o regime jurídico da 

organização funcional dos estabelecimentos de ensino, como referido na secção 

anterior. 

Nos documentos mencionados, foi possível identificar um conjunto de 

orientações, medidas e princípios relacionados com a integração das políticas TIC 

ao nível das escolas secundárias, que foram sistematizadas e apresentadas na 

secção 5.1.1. – Política decretada. Da análise realizada, parece-nos que grande 

parte das medidas operacionais identificadas não passaram de um conjunto de 

intenções, ou seja, não apresentaram um respaldo coerente em relação ao que se 

retrata/reporta em termos de práticas vividas pelos participantes de um número 

considerável de escolas. Por exemplo, se, por um lado, o ponto 1 do artigo 18.º, 

referente ao princípio da acessibilidade, diz que “a acessibilidade curricular visa o 

asseguramento do direito dos atores do ato educativo intencional ao acesso de 
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todos os materiais curriculares e equipamentos necessários para a 

operacionalização do processo de ensino-aprendizagem” (MED, 2019), por outro 

lado, a maioria dos participantes afirma que, independentemente de as políticas 

decretadas serem bem planificadas “porque estamos a acompanhar a evolução 

do próprio mundo” (E11), bem como a procurar fazer face à necessidade de 

“quadros na vertente técnica profissional ligada às tecnologias” (E6), elas pecam 

aquando da sua operacionalização, ou seja, na opinião de um outro entrevistado, 

“não é viável, tendo em conta a inexistência das condições materiais” (E9). O 

entrevistado acrescenta: “ao colocar a disciplina no currículo, devia-se antes 

apetrechar a escola. Essa incongruência que se verifica não ajuda […]”. Em 

conformidade, importa salientar que a existência de equipamentos é uma 

condição sine qua non para a consecução de boas práticas de integração das TIC 

no processo de ensino-aprendizagem. A inovação pedagógica, por intermédio das 

TIC, exige que primeiramente se aposte seriamente na qualificação contínua dos 

professores, de modo a adquirirem as competências necessárias e, 

consecutivamente, permitir que se alterem as práticas de cultura de trabalho dos 

respetivos profissionais e isso requer a prática no uso das TIC. Por outras 

palavras, as atitudes e competências pedagógicas específicas para o uso das TIC 

nas aulas, da parte dos professores, deve estar na linha da frente de todo o 

processo de integração. Contudo, não se pode perder de vista que a integração 

das TIC nos planos de estudos implica também a mobilização de recursos 

tecnológicos na medida em que a insuficiência dos respetivos recursos pode 

limitar significativamente o que os profissionais de ensino podem fazer em relação 

ao processo de ensino e aprendizagem por intermédio das TIC. A esse respeito, 

recomenda-se que os estabelecimentos de ensino deverão ter acesso a redes, 

equipamentos e software adequados e que estes recursos terão que estar 

disponíveis para todos os alunos e professores (CESA, 2015; Eurydice; 2011). 
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Objetivo 4 – Analisar os processos de integração das TIC em contexto 

educativo ao nível das escolas do II CES, na província do Namibe. 

Quanto ao quarto objetivo de investigação, convém referir que no estudo do 

processo de integração das TIC nas escolas do II CES do Namibe, decorrente da 

restruturação dos programas curriculares, no âmbito da reforma vigente, quer a 

partir da análise documental, quer do ponto de vista dos participantes, as 

informações convergem, indicando a existência de um conjunto de atividades 

delineadas, das quais se destacam: a criação/construção de sala/laboratório de 

informática e o respetivo apetrechamento; b) capacitação de professores para o 

respetivo uso; e c) disponibilização de serviços de internet.  

É importante que se clarifique que as ações acima sublinhadas não foram 

transversais, na medida em que, nalgumas escolas, não se registaram 

investimentos para a integração das TIC nos planos de estudo, conforme se pode 

apreciar nos dizeres de um dos elementos entrevistado: “Em relação às políticas 

TIC, importa dizer que não possuímos uma sala de informática equipada […]” 

(E9). Esta constatação corrobora a afirmação do MED (2011) ao referir que “os 

investimentos em infraestruturas e outros equipamentos no SEE vigente não 

foram uniformes em todo o território nacional” (p. 9). A constatação em causa 

confirma a existência de assimetrias entre as escolas do II CES do Namibe, 

relativamente à organização e transformação das mesmas para integração das 

TIC nos planos de estudo, e, seguramente, posiciona as escolas em planos 

diferenciados de desenvolvimento da respetiva política educativa, direcionada 

para dinamizar e enriquecer o processo de ensino e aprendizagem e desenvolver 

nos alunos as competências necessárias para a nova era da sociedade do 

conhecimento. 

No seguimento do exposto acima, importa salientar que as evidências que 

emergem da análise cruzada dos resultados de diferentes fontes exploradas no 

presente estudo revelam que, das oito escolas estudadas, três (escolas C, D e E) 

se encontram mais avançadas em termos de organização/transformação para a 

integração das TIC nos planos de estudos, pelas seguintes razões: possuírem 

sala/laboratório com mais equipamentos, apresentando uma média de dois alunos 
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por computador e procurarem investir na formação contínua dos professores; e 

duas das três escolas mencionadas (escolas C e D) conseguiram mobilizar a 

comunidade (pais e encarregados de educação) para o apoio, em termos de 

recursos financeiros, que os permitiram realizar, a manutenção e 

reposição/aquisição de equipamentos, ajudando, assim, a mitigar as dificuldades 

que as respetivas escolas enfrentam. 

As demais escolas, por falta de recursos para aquisição/reposição e manutenção 

de equipamentos, pelos motivos adiante referidos, vêm a reduzir paulatinamente 

o número de computadores operacionais existente nas salas/laboratórios de 

informática e outras encontram-se impossibilitadas de equipar as respetivas salas, 

ou seja, não possuem uma sala de informática equipada. Estas constatações 

levam-nos a reforçar a afirmação de que as escolas estudadas, face ao plano das 

orientações nacionais para integração das TIC nos planos de estudo, não se 

encontram no mesmo plano de desenvolvimento da respetiva iniciativa política. 

Neste ponto, importa também sublinhar que, nas escolas em que se realizaram os 

investimentos para a integração das TIC nos planos de estudo, seria conveniente 

que o respetivo processo fosse acompanhado de outros programas ou projetos de 

âmbito estratégico, como as iniciativas de capacitação contínua dos profissionais 

conducentes a valorizar o incremento de práticas pedagógicas baseadas nas TIC, 

ou seja, projetos que permitissem capacitar os professores e articular as TIC e a 

pedagogia na sala de aulas, na medida em que grande parte dos professores 

afirma não ter participado em formações do género por falta de oportunidade (ver 

gráfico 14). A esse respeito, é importante dizer que a falta de preparação dos 

professores para o uso das TIC em contexto de sala de aula pode levar a que a 

respetiva iniciativa e os investimentos se traduzam simplesmente em mudança 

superficial dos recursos escolares, sem um impacto direto na natureza das 

práticas culturais de trabalho ao nível das escolas. Neste seguimento, seria 

recomendável que as políticas nacionais direcionadas para a aquisição e o 

apetrechamento das escolas com recursos tecnológicos fossem acompanhadas 

de medidas estratégicas claramente definidas e visão acerca do papel das TIC no 

sistema educativo (Vacchieri, 2013), na medida em que as tecnologias, de per se, 

não garantem a “inovação pedagógica” (Cardoso, 1997, p. 2), e tão-pouco 
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garantem que se alterem automaticamente as formas como os professores 

ensinam e os alunos aprendem (UNESCO & OEI, 2014). 

Outro especto não menos importante em relação ao processo de integração das 

TIC é o relacionado com a constatação de ausência de monitoramento e 

avaliação, conforme se pode depreender da afirmação de um dos elementos 

entrevistados: “[…] é raro fazermos um acompanhamento, ou seja, desenvolver 

um programa específico para o acompanhamento da área de informática” (E3). A 

esse respeito, é importante salientar que o processo de monitoramento e 

avaliação pode fazer toda a diferença em iniciativas do género, pelo facto de 

permitir detetar e prevenir insuficiências que podem comprometer o alcance dos 

resultados preconizados. Se o processo de monitoramento e avaliação for, 

todavia, feito com alguma antecedência, podem realizar-se reajustes e 

proporcionar-se, assim, maior probabilidade de se alcançarem êxitos no projeto 

empreendido (UNESCO, 2011). 

Objetivo 5 – Identificar e problematizar os resultados que emergem das 

ações subjacentes à implementação das políticas de integração das TIC em 

Angola, ao nível das escolas do II CES, no Namibe 

Em relação ao quinto objetivo de investigação, os resultados da análise realizada 

revelam a possibilidade da existência de uma política pública planeada e 

implementada ao nível das escolas do II CES estudadas, com base num conjunto 

de investimentos, quer em infraestruturas e o respetivo apetrechamento quer em 

formação e capacitação de recursos humanos. Realça-se, no entanto, que o 

impacto não foi dos melhores porque as políticas implementadas não foram 

eficientes: careciam de maior atenção na execução. De facto, independentemente 

dos avanços conseguidos para a integração das TIC nas escolas secundárias, os 

indicadores referentes às fragilidades e aos constrangimentos revelados 

espelham que as respetivas ações não têm sido fomentadas de forma 

sustentável. Constata-se que tem havido interregnos em termos de investimento, 

como o desaparecimento da rubrica para aquisição de equipamentos e serviços 

relacionados (da parte das escolas recentemente criadas) e a reposição e 

manutenção para o caso das já existentes. Isso leva a agravar o “fosso” em 
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termos de assimetria das escolas para a integração das TIC nos planos de 

estudos. Este cenário pode levar a classificar a situação atual como de 

“regressão”, face aos desafios impostos no âmbito das políticas de TIC nos 

planos de estudos das escolas do II CES. Esses aspetos, por um lado, constituem 

uma das insuficiências constatadas, que comprometem os investimentos já 

efetuados, e, por outro, inviabilizam a organização/transformação das escolas, 

quer em recursos humanos quer em recursos materiais ou tecnológicos, bem 

como a posicionar a maior parte das instituições do referido ciclo de ensino da 

província (com exceção das escolas C, D e E, que se encontram mais avançadas 

em termos de investimentos para a integração das TIC nos planos de estudo), 

como atrasadas face aos novos desafios que se impõem em termos de formação 

e, consequentemente, para o cumprimento das orientações nacionais delineadas 

no âmbito das políticas de integração das TIC nos planos de estudos ao nível das 

escolas do II CES.  

Entre os constrangimentos mencionados, destacam-se: 

I) A falta de formação contínua dos professores para a utilização das TIC no 

exercício da sua atividade pedagógica;  

II) A falta de poder de aquisição, de manutenção e de reposição regular dos 

equipamentos informáticos; 

III) O custo elevado dos respetivos equipamentos e serviços;  

IV) A restrição do sinal de internet, dedicado somente ao pessoal da 

direção; 

V) O desaparecimento da rubrica para aquisição, reposição e manutenção de 

equipamentos informáticos e serviço afins;  

VI) Laboratório com défice de equipamentos informáticos, tendo em conta o 

tempo de vida útil dos mesmos; 

VII) Existência de escolas que administram somente aulas teóricas por falta 

de recursos tecnológicos;  

VIII) Escassez de recursos financeiros; e 

IX) Falta de coerência entre o que se idealiza e as respetivas práticas de 

integração das TIC nos planos de estudo das respetivas escolas. 
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Outro aspeto não menos importante, em termos dos constrangimentos verificado 

no desenvolvimento do presente estudo, está relacionado com a falta de projetos 

escolares para a integração das TIC nas escolas. Os entrevistados, sem exceção, 

referem que as escolas em que trabalham não possuem projeto para essa 

integração. Neste contexto, subscrevemos a reflexão de Lima, Martins, Santos, 

Ribeiro, Vasconcelos & Valente (2010), ao afirmarem que não é uma luta fácil 

articular as TIC à pedagogia, mas faz parte de uma adaptação continuada do 

processo educacional às novas e contínuas mudanças da sociedade. 

Objetivo 6 – Identificar os fatores potenciadores e os eventuais obstáculos 

que incidem nas políticas públicas de integração das TIC em contexto 

educativo, ao nível das escolas do II CES, no Namibe 

Em relação ao sexto objetivo, referente à identificação dos fatores que potenciam 

e dificultam o alcance dos resultados delineados no âmbito da integração das 

políticas TIC nos planos de estudo das escolas estudadas, ressalta-se a 

necessidade de um investimento sério e contínuo na formação e treino dos 

recursos humanos e em infraestruturas e respetiva manutenção. Em paralelo, 

também é essencial a consciencialização, quer da parte das lideranças quer da 

comunidade educativa em geral, da importância do uso das TIC no processo de 

ensino e aprendizagem e os seus benefícios, sem descartar a interação e o 

comprometimento dos respetivos atores, a respeito das necessidades que se 

impõem, tendo em vista a eficácia do processo.  

Os fatores opostos aos indicados acima são mencionados como obstáculos que 

inviabilizam o alcance dos objetivos delineados nos planos de estudos das 

escolas estudadas, aos quais se acrescenta: a qualidade dos docentes e dos 

planos curriculares; a resistência à mudança da parte dos professores; o medo de 

assumir que não se sabe ou não se domina o manejo das novas tecnologias; a 

falta de domínio das TIC por parte dos alunos; a falta de metodologia de ensino 

para o uso das TIC no currículo de formação de professores; a falta de 

manutenção, reposição e atualização dos recursos tecnológicos existentes nos 

laboratórios; a falta de atenção por parte dos decisores políticos; a inexistência de 



195 

 

recursos tecnológicos em quantidade suficiente, incluindo serviços de internet 

para todos os alunos e professores.  

Neste ponto, importa salientar que grande parte dos aspetos, referentes aos 

fatores potenciadores e obstáculos que incidem nas políticas públicas de 

integração das TIC em contexto educativo, identificados no presente estudo, 

coincidem com os indicados pela literatura (ver capítulo II, secção 2.5.), o que 

mostra que a realidade vivida em relação às políticas de integração das TIC na 

educação, no contexto estudado (Namibe), não está à margem do que se passa 

noutras partes do mundo.  

Do exposto, importa enfatizar que o facto de nos encontrarmos na era digital, 

onde as TIC estão cada vez mais omnipresentes no quotidiano das pessoas, bem 

como nas várias áreas do conhecimento e de bens e serviços, é importante que 

se invista na integração efetiva das TIC em contexto formal das aprendizagens, 

de modo a enriquecer e desenvolver nos alunos as competências necessárias 

para a nova era da sociedade de informação e conhecimento. Dado o processo 

de integração das TIC ser um projeto bastante oneroso e imbuído de grandes 

complexidades e exigências, deverá ter-se a consciência de que estamos perante 

uma luta difícil, mas não impossível de ser vencida, ou seja, de se alcançar êxitos 

na sua operacionalização e concretização ao nível das instituições de ensino. 

Entretanto, em iniciativas com esta magnitude, com mobilização de recursos 

avultados, quer humanos quer materiais e financeiros, torna-se imperioso o 

desenvolvimento de projetos e programas consistentes, ou seja, devidamente 

delineados e levados à prática com vontade, determinação e rigor para que possa 

haver uma maior probabilidade de os resultados serem satisfatórios. 

Reflexão final 

Respondendo à questão de investigação levantada, de forma sintética, e no 

âmbito do poder transformador da reforma decretada, importa realçar que, os 

resultados que emergiram do tratamento e análise dos dados apresentados, 

levam-nos a apresentar determinadas ilações, nesta parte final do trabalho, sem 

perder de vista quer a questão de partida, quer o objetivo geral de investigação 

que nortearam o percurso da pesquisa. Nesse seguimento, inferiu-se que o 
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processo de integração das políticas TIC nas escolas do II CES do Namibe, 

decorrente da reforma vigente em Angola, foi marcado por um conjunto de 

investimentos que, embora não tendo sido transversais (dado não terem ocorrido 

em todas as escolas), permitiram a organização e transformação de determinadas 

instituições para consecução dos objetivos delineados no âmbito da iniciativa 

política em causa, a saber: a criação/construção de salas/laboratórios de 

informática e o respetivo apetrechamento; b) a capacitação de professores para o 

respetivo uso; e c) a disponibilização de serviços de internet. 

Todavia, é importante realçar que o impacto desses investimentos não foi 

substancial, na medida em que as políticas implementadas careciam de maior 

atenção na execução, pois constatou-se uma descontinuidade e uma assimetria 

(entre as escolas) em termos de investimento, o que indica que o processo de 

integração das TIC nos planos de estudo das escolas analisadas não tem sido 

fomentado de forma sistemática, pondo em causa a eficácia da respetiva 

iniciativa. O respetivo cenário revela uma iniciativa política não sustentável a 

longo prazo. Resultado semelhante, relativamente à característica da política em 

destaque, é apresentado por Conrads at al. (2017), no estudo intitulado “Digital 

Education Policies in Europe and Beyond”, desenvolvido com base na análise de 

43 iniciativas políticas de TIC na educação em diferentes países.  

Entre as fragilidades verificadas no presente estudo, menciona-se: 

 Ausência de um documento ou um programa específico que seja referência 

às orientações nacionais ou locais para a ação, claro e facilmente 

acessível, capaz de apontar as linhas-mestras para a execução e a 

concretização dos propósitos delineados no âmbito das políticas para a 

integração das TIC nas escolas do II CES; 

 A falta de sustentabilidade financeira para apoiar a integração efetiva da 

respetiva iniciativa política nos planos de estudo das escolas estudadas, 

com consequência direta na continuidade dos investimentos, quer para a 

capacitação contínua dos professores quer para a aquisição, manutenção e 

reposição e atualização dos recursos tecnológicos; 
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 A inexistência de recursos tecnológicos em quantidade suficiente, incluindo 

serviços de internet para todos os alunos e professores;  

 Existência de escolas que administram somente aulas teóricas por falta de 

recursos tecnológicos;  

 A falta de projetos escolares que permitam incentivar, potenciar e valorizar 

o incremento de práticas pedagógicas baseadas nas TIC e outras 

iniciativas que permitam articular as TIC e a pedagogia ao nível das 

escolas estudadas; 

 a falta de metodologia de ensino para o uso das TIC no currículo de 

formação de professores; 

 A falta de programas de monitoramento e avaliação que possam contribuir 

para o aprimoramento do processo de integração das TIC nas escolas 

analisadas. 

Adicionalmente, convém referir que as fragilidades constatadas podem 

comprometer o conjunto de investimentos já efetuados e posicionar a maioria das 

escolas (com exceção das escolas C, D e E, que se encontram mais avançadas 

em termos de organização para integração das TIC nos planos de estudos) como 

atrasadas, tendo em conta o estado de regressão em que se encontram. A 

respetiva constatação leva a reforçar a afirmação de que independentemente da 

restruturação dos planos de estudo, desenvolvida no âmbito da reforma educativa 

no país, no que concerne à integração das TIC, abranger todas as escolas do II 

CES, as escolas estudadas não se encontram no mesmo plano de 

desenvolvimento da respetiva iniciativa política. Neste seguimento, e no âmbito 

das políticas decretadas, ou seja, instituídas de cima para baixo, no caso das 

reformas educativas, salienta-se que, se por um lado, é importante legislar de 

modo a apontar caminhos para a ação, deve, por outro lado, ter-se a consciência 

da complexidade do respetivo processo, na medida em que as mudanças 

decretadas só asseguram os resultados almejados quando se tem em conta a 

diversidade de situações no terreno (Lima, 2004; Bell & Stevenson, 2006). No 

presente estudo, foi possível verificar que as mudanças preconizadas não foram 

acompanhadas de estratégias e investimentos a longo prazo, que permitissem 



198 

 

sustentar a operacionalização e a consecução dos objetivos delineados, o que 

vem pondo em causa a eficácia da respetiva iniciativa em grande parte das 

escolas, como acima referido. Em conformidade, importa enfatizar que, para além 

de se querer mudar a realidade educativa, quer por intermédio da reforma quer 

por via da inovação educativa, a par do delineamento do plano das orientações; é 

preciso cuidar também, como é evidente, das condições concretas no terreno com 

base em investimentos necessários durante o tempo que decorrer o processo 

(Fullan, 2007). De contrário, o que pode acontecer é não se registar grandes 

mudanças ou o impacto desejado na realidade educativa das instituições em 

causa. Nesta perspetiva, sublinha-se a necessidade de um investimento contínuo 

na formação e treino dos recursos humanos e em infraestruturas e respetiva 

manutenção. Em paralelo, é também essencial o desenvolvimento de um 

programa de monitoramento e avaliação sistemática, bem como a 

consciencialização, quer da parte das lideranças quer da comunidade educativa 

em geral, da importância do uso das TIC no processo de ensino e aprendizagem 

e os seus benefícios, sem descartar a interação e o comprometimento dos 

respetivos atores, a respeito das necessidades que se impõem, tendo em vista a 

eficácia do processo. 

Limitações do estudo 

No que diz respeito às limitações do estudo, importa destacar primeiramente a 

seleção dos participantes. Poder-se-ia ter optado por envolver também 

protagonistas a nível ministerial, pela conceção e implementação das políticas 

TIC nos planos de estudo das escolas do II CES, o que permitiria chegar a 

aspetos centrais e obter uma visão mais abrangente e sobretudo aprofundada 

sobre todo o processo em escrutínio.  

Outra limitação está relacionada com a forma como se obteve os resultados, visto 

que os mesmos advêm de constatações declaradas e não observadas. O facto de 

o autor ser visto em perspetiva dual, isto é, como pesquisador e como funcionário 

ligado ao Gabinete Provincial de Educação, Ciência e Tecnologia, pode ter 

limitado ou inibido os participantes na prestação das informações, aliado ao facto 

de os respondentes aos inquéritos terem-no feito em clima de desconfiança por 
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ser uma novidade a sua participação em estudos de caso, bem como coincidir 

com um processo de averiguação dos trabalhos desenvolvidos pelos 

responsáveis escolares por parte da Procuradoria-Geral da República de Angola. 

Estes factos podem constituir um elemento perturbador da relação do investigador 

com a realidade, uma vez que podem ter contribuído para desvalorizar/omitir 

certos aspetos com significado para a análise da situação real.  

A não constatação in loco do parque informático existente ao nível das escolas 

incluídas no estudo limita-nos em termos de conhecimento factual, já que alguns 

resultados apresentaram alguma dispersão em relação às condições em termos 

de recursos tecnológicos existentes para uma efetiva integração das TIC nos 

planos de estudo. 

Sugestão para futuras investigações 

Tendo em conta as limitações descritas, é necessário desenvolver um estudo 

mais aprofundado e de âmbito nacional sobre as políticas de integração das TIC 

no plano de estudos das escolas do II CES, em que se inclua os integrantes do 

MED, responsável pela conceção e implementação das respetivas políticas TIC, 

bem como a observação in loco dos recursos tecnológicos existentes nas escolas, 

incluindo o impacto dos mesmos na cultura de trabalho dos professores, para se 

apurar, com mais detalhe, a natureza qualitativa das atividades desenvolvidas no 

âmbito da iniciativa em causa.  

Uma outra questão de investigação, para possíveis estudos, seria averiguar de 

que maneira as escolas equacionam os orçamentos alocados a partir do OGE, 

para potenciar as políticas de integração das TIC nas respetivas instituições, já 

que afirmam que a falta de comprometimento com a iniciativa está relacionada 

com a escassez de recursos financeiros.  
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Anexo 1 / grelha 12 – análise das entrevistas 

1ª Dimensão Categoria 1 Subcategoria - 1.1.1 Unidade de Registo OBS 

Políticas decretadas – Integração das 

TIC nos planos de estudos 

 

Política 

decretada 

Perceções dos 

participantes em relação a 

política decretada 

- “Em relação à apreciação das políticas de integração das TIC nos planos de 

estudo das escolas do segundo ciclo, posso dizer que a mesma foi bem 

projetada.” (E3). 

- “Apesar das boas intenções e os respetivos desenhos para inclusão das TIC nas 

escolas que podemos considerar como uma mais-valia…” (E5). 

- “A integração das TIC é bem-vinda e foi bem planificada. Hoje temos, por 

exemplo, a formação de quadros na vertente técnica profissional ligada às 

tecnologias em toda a parte do país. Em suma, é um ganho que se pode 

considerar bastante significativo na visão de quem na verdade apoiou esse 

projeto” (E6). 

- “Do ponto de vista de projeção, a integração das TIC na nossa instituição foi 

uma mais-valia, visto que até nos anos passados, não tínhamos pessoal formado 

localmente nestas áreas, e este projeto veio a propósito, de modo a resolver este 

problema. Atualmente, quase nenhuma empresa se queixa de técnicos a este 

nível” (E7). 

- “Pode-se dizer que o projeto de integração das TIC ao nível da escola foi mal 

concebido, porque a classe docente não foi tida em conta, ou seja, não foram 

consultados […] falta de envolvência de pessoas conhecedoras para a 

estruturação dos planos curriculares” (E8). 

- “Em relação à avaliação do projeto de integração das TIC, podemos dizer que 

foi bem projetado porque procura permitir que os alunos que pretendem dar 

seguimento dos estudos têm conhecimento do manejo das TIC…” (E10). 

- “Do meu ponto de vista, o respetivo projeto foi muito bem projetado porque 

estamos a acompanhar a evolução do próprio mundo. Hoje, as tecnologias 

desempenham um papel fundamental na obtenção de conhecimento” (E11). 

 

1ª Dimensão Categoria 1 Subcategoria – 1.1.2. Unidade de Registo OBS 
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Políticas decretadas – Integração das 

TIC nos planos de estudos 

 

Política 

decretada 

Perceções dos 

participantes sobre as 

práticas 

“Nas escolas em que há condições, concretamente no IMAG e IMP, e que são 

obrigatórios, aí faz-se sentir mais o uso das novas tecnologias. Acredito que, se 

houvesse mais recursos financeiros, teríamos as escolas todas equipadas” (E1).  

“O processo referente às políticas de integração das TIC nas escolas do II CES, 

do meu ponto de vista não é dos melhores porque não se conseguiu, até ao 

momento, ter um número elevado de professores formados para o efeito” (E3). 

- “Um dos maiores problemas que se vivem é a falta de informação, o que se 

traduz em política sem clarificação do que se pretende junto dos executores e 

beneficiários, dando a ideia de que as coisas parece que “caem do céu”… Não 

se sabe o que se deve seguir, quais as etapas… Outro especto não menos 

importante reside na falta de coerência entre o que se idealiza e as respetivas 

práticas de implementação das TIC nas escolas, pelo facto de se pensar na 

implementação de serviços e não se pensa ou prevê o suporte para as mesmas” 

(E5). 

- “…O incumprimento de certas questões que estavam anteriormente 

desenhadas, no âmbito das políticas de integração das TIC, é que dificultou, ou 

seja, criou algumas falhas na mesma implementação. Em relação se tem a ver 

com a falta de atenção, comprometimento dos decisores políticos, acredito que 

algumas coisas que não são alcançadas é porque existe ao nível das pessoas que 

tratam delas, alguma dificuldade… que não se pode considerar como má-fé, 

mais sim, possivelmente, o excesso de responsabilidade, o excesso de 

necessidade que o país atravessa e a fase da difícil fluidez financeira em que o 

país se encontra não tem sido fácil, quero acreditar assim” (E6). 

- “No que tange à relação entre a retórica e as respetivas práticas de integração 

das TIC, não tem sido das melhores, visto que muitas das situações acabam 

ficando sempre em promessas” (E7).    

“Em relação à apreciação do projeto de implementação das políticas TIC a nível 

da escola, pode-se considerar que não é viável tendo em conta a inexistência das 

condições matériais. Por exemplo, ao colocar a disciplina no currículo, devia-se 

antes apetrechar a escola. Essa incongruência que se verifica não ajuda […]” 

(E9). 

- “O que deve ter em conta no processo de integração das políticas TIC é a 

criação de condições, em termos de apetrechamento das salas de informática, 
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capacitar os professores para o uso das mesmas em sala de aulas. Em suma, ter 

todo o ambiente que possibilita o aluno aprender a manejar os equipamentos 

tecnológicos. O desenho foi bem concebido, mas a prática deixa muito a 

desejar, ou seja, a coerência entre a retórica e as respetivas práticas de 

integração das políticas TIC não se verifica.  

 - Em relação ao envolvimento dos órgãos ministeriais no que tange à 

implementação das TIC, podemos afirmar que há pouco envolvimento, porque 

os resultados falam por si (E11). 

 

1ª Dimensão Categoria 1 Subcategoria – 

1.1.2. 

Unidade de Registo OBS 

Políticas decretadas – Integração das 

TIC nos planos de estudos 
 

Política decretada 

Perceções dos 

participantes 

sobre as práticas 

“Nas escolas em que há condições, concretamente no IMAG e IMP, e que 

são obrigatórios, aí faz-se sentir mais o uso das novas tecnologias. Acredito 

que, se houvesse mais recursos financeiros, teríamos as escolas todas 

equipadas” (E1).  

“O processo referente às políticas de integração das TIC nas escolas do II 

CES, do meu ponto de vista, não é dos melhores porque não se conseguiu, 

até ao momento, ter um número elevado de professores formados para o 

efeito” (E3). 

- “Um dos maiores problemas que se vivem é a falta de informação, o que se 

traduz em política sem clarificação do que se pretende junto dos executores 

e beneficiários, dando a ideia de que as coisas parecem que ‘caem do céu’… 

Não se sabe o que se deve seguir, quais as etapas… Outro aspeto não menos 

importante reside na falta de coerência entre o que se idealiza e as respetivas 

práticas de implementação das TIC nas escolas, pelo facto de se pensar na 

implementação de serviços e não se pensa ou prevê o suporte para as 

mesmas” (E5). 

- “…O incumprimento de certas questões que estavam anteriormente 

desenhadas, no âmbito das políticas de integração das TIC, é que dificultou, 

ou seja, criou algumas falhas na mesma implementação. Em relação a se tem 

a ver com a falta de atenção, comprometimento dos decisores políticos, 

acredito que algumas coisas que não são alcançadas é porque existe, ao nível 

das pessoas que tratam delas, alguma dificuldade… que não se pode 
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considerar como má-fé, mais sim, possivelmente, o excesso de 

responsabilidade, o excesso de necessidade que o país atravessa e a fase de 

difícil fluidez financeira em que o país se encontra não tem sido fácil, quero 

acreditar assim” (E6). 

- “No que tange à relação entre a retórica e as respetivas práticas de 

integração das TIC, não tem sido das melhores, visto que muitas das 

situações acabam ficando sempre em promessas” (E7).    

“Em relação à apreciação do projeto de implementação das políticas TIC ao 

nível da escola, pode-se considerar que não é viável, tendo em conta a 

inexistência das condições materiais. Por exemplo, ao colocar a disciplina 

no currículo, devia-se antes apetrechar a escola. Essa incongruência que se 

verifica não ajuda […]” (E9). 

- “O que deve ter em conta no processo de integração das políticas TIC é a 

criação de condições, em termos de apetrechamento das salas de 

informática, capacitar os professores para o uso das mesmas em sala de 

aulas. Em suma, ter todo o ambiente que possibilita o aluno aprender a 

manejar os equipamentos tecnológicos. O desenho foi bem concebido, mas a 

prática deixa muito a desejar, ou seja, a coerência entre a retórica e as 

respetivas práticas de integração das políticas TIC não se verifica.  

… Em relação ao envolvimento dos órgãos ministeriais no que tange à 

implementação das TIC, podemos afirmar que há pouco envolvimento, 

porque os resultados falam por si. (E11). 

2ª Dimensão Categoria 2.2. Subcategoria – 

2.2.1. 

Unidade de Registo OBS 

 

 

 

 

Condições de integração das TIC nos 

planos de estudos 

 

 

 

 

Condições das escolas ao 

nível de instalações e 

equipamentos 

 

 

 

 

Opinião dos 

participantes em 

relação às 

instalações em 

geral 

- “A escola que dirigimos, para além das salas normais de aulas, possui 

também uma sala de informática, todas com condições mínimas para o 

normal funcionamento. Importa referir que a escola foi inaugurada sem 

laboratório de informática como tal; de modo a fazer face à situação, 

improvisou-se a respetiva sala de informática…” (E4). 

- “A instituição funciona com mais de 10 salas de aulas e quatro (4) 

laboratórios, sendo um de informática…” (E5). 

- “A instituição funciona em dois períodos e leciona nove (9) cursos. Quanto 
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às salas, temos 15 de aulas, 13 laboratórios e quatro (4) oficinais” (E6).    

- “… A escola contém mais de 10 salas de aula, cinco laboratórios de 

informática e trabalhamos em dois períodos (manhã e tarde). Também temos 

uma biblioteca virtual, um centro de estágios que designamos de 

incubadora” (E7). 

- “… A escola possui um total de 10 salas de aulas, um laboratório de 

informática e funciona com seis cursos em três turnos” (E8).  

- “A escola possui 14 salas, das quais 12 de aulas e trabalhamos em três 

turnos, com duas opções em termos de formação. Importa sublinhar que não 

possuímos uma sala de informática equipada” (E9). 

- “A escola possui 12 salas de aula e leciona um total de quatro cursos em 

três turnos. Em termos de sala de informática, estamos com alguma 

dificuldade, mas dá para trabalhar…” (E10).  

- “A instituição funciona com 12 salas de aulas, em três turnos e lecionamos 

um total de sete cursos. Nesta altura, estamos com duas salas de informática, 

isto é, um Cyber e uma sala de informática propriamente dita” (E11). 

   

 

2.2.2 

Opinião dos 

participantes em 

relação aos 

equipamentos 

tecnológicos 

- “As escolas do ensino técnico-profissional, em termos de equipamentos, 

estão mais bem apetrechadas. Importa dizer que existem outras escolas que, 

com algum esforço, também têm sala de informática equipada. As demais 

estão a fazer o mesmo exercício, por intermédio de um projeto com os pais e 

encarregados de educação.   

No que tange ao sinal de internet ao nível das escolas, tendo em conta que os 

contratos realizados não oferecem grandes garantias, tem-se optado pelo uso 

de dispositivos pessoais.  

Em relação ao rácio computador/aluno na sala de informática, nas escolas 

não vocacionadas para o ensino técnico-profissional, a média é de 3 a 4 

alunos por computador, e isto de facto preocupa-nos” (E1). 

- “Relativamente ao apetrechamento das escolas com meios informáticos, 

independentemente de as mesmas possuírem orçamento próprio para o 

efeito, podemos considerar que é uma das grandes preocupações do GPE, na 

medida em que o rácio computador/aluno nas salas de informática é 
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normalmente de 15, ou menos computadores, para 35 alunos… 

Em relação à internet, as escolas precisam de melhorar muito nesse sentido, 

porque realmente é muito restrito… é mais utilizada para os trabalhos ao 

nível das próprias direções… 

Para além da sala de informática, também é possível encontrar 

computadores nas secretarias e nos gabinetes do pessoal de direção… 

Em termos de classificação das escolas no que tange aos equipamentos 

informáticos existentes, pode-se afirmar que não estão equipadas” (E2). 

- “Tendo em conta a nossa realidade, penso que as escolas do II ciclo estão 

bem equipadas, visto que as salas têm o essencial (quadros, carteiras) para o 

respetivo funcionamento. Entre os equipamentos existentes nas salas de 

informática das respetivas escolas, podemos encontrar computadores e 

projetores. Em termos de rácio aluno/computador, a média é de 3 alunos por 

computador” (E3). 

- “…trabalhamos com uma sala improvisada com 24 computadores, dos 

quais 16 em funcionamento. Para além dos computadores, também podemos 

encontrar na sala de informática retroprojetor e tela de projeção. A respetiva 

manutenção é feita por uma brigada de estudantes finalistas do IMP, por 

intermédio de um contrato…  

Quanto ao sinal de internet, infelizmente não temos disponível para todos, 

porque os preços são elevados e a escola não têm capacidade de suportar. 

Temos um serviço que é designado de Net-casa, em que temos feito algum 

carregamento periódico de modo a facilitar os trabalhos administrativos. 

No que concerne ao rácio computador/aluno na sala de informática, a média 

é de três alunos por computador. Quanto à classificação da mesma em 

termos de equipamentos, podemos considerar que não está equipada. Em 

suma, podemos dizer que, ao nível da nossa instituição, a informática ainda 

deixa muito a desejar…” (E4). 

- “A instituição funciona com um laboratório de informática, que podemos 

considerar mal equipado por falta de reposição e atualização dos respetivos 

equipamentos, tendo em conta o seu tempo de vida útil (é um ‘Deus nos 

acuda’)... O mesmo contém um retroprojetor, uma tela e 15 computadores 
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operacionais não conectados à Internet. 

Ao rácio computador/aluno corresponde uma média de dois (2) alunos por 

computador. A sala de informática é usada somente pelos professores de 

informática, visto que os demais não despertaram nesse sentido. Para além 

do laboratório de informática, podemos encontrar também computadores 

junto dos gabinetes do pessoal de direção, na secretaria e no centro de 

recursos Saber Mais” (E5).  

- “A escola funciona com seis (6) laboratórios de TIC, cinco (5) de 

informática e um (1) de hardware. Todos com condições básicas para o 

normal funcionamento. Nos laboratórios de informática, podemos encontrar 

retroprojetor e vários softwares de apoio às disciplinas. 

Relativamente ao rácio aluno/computador, a média é de dois alunos por 

computador, visto as salas possuírem 18 computadores para 36 alunos; as 

aulas são repartidas em dois períodos divididos em grupos de 18 alunos… 

(em cada dois tempos dos alunos são quatro tempos para os profs.) 

Em relação aos espaços em que se encontram computadores na escola, 

importa salientar que todos os cursos contêm tecnologia ligada às TIC… 

Podemos também encontrar computadores na sala de professores e na 

biblioteca. 

Em relação à internet, a mesma funciona de forma restrita, embora nos anos 

passado já tivera os mesmos serviços de forma mais alargada, ou seja, para 

todos. Por ser um tanto ou quanto dispendioso, na fase atual houve 

necessidade de restringir o respetivo serviço somente para o pessoal de 

direção. 

Em relação à classificação da escola em termos de equipamentos, é uma 

questão polémica porque, do ponto de vista da sociedade ou dos visitantes, 

somos considerados como uma instituição bem equipada. Do ponto de vista 

pessoal e do coletivo de funcionários, somos uma escola por equipar porque 

temos de tudo um pouco para fazer funcionar as coisas, mas precisamos de 

manutenção e atualização constante…” (E6). 

- “Em relação ao funcionamento dos laboratórios, existe um défice em 

termos de equipamentos informáticos, visto que os mesmos foram instalados 

em 2009 e a funcionar em dois turnos. Para além dos computadores, 
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podemos encontrar nos laboratórios projetores, scâner e tela de projeção. Em 

termos de rácio na sala de informática, é de dois alunos por computador.  

Quanto ao sinal de internet, estamos mal, ou seja, não há internet na 

instituição. Os serviços que temos realizado com recurso à internet têm sido 

com base em dispositivos pessoais… 

Em relação à classificação das salas de informática, no que diz respeito a 

existência de equipamentos, podemos dizer que estão razoavelmente 

equipadas, visto que dos cinco laboratórios existentes foi possível realizar a 

substituição dos equipamentos de dois laboratórios com a ajuda dos pais e 

encarregados de educação” (E7). 

- “Relativamente às TIC, a escola funciona com uma sala de informática 

razoavelmente equipada. Em relação ao rácio, é de dois alunos por 

computador. Para além da sala de informática, também podemos encontrar 

computadores em todos os gabinetes do pessoal de direção e na biblioteca 

para os professores. Em relação ao sinal de internet, no momento estamos 

mal, por falta de recursos financeiros, o que levou a restringir os respetivos 

serviços somente ao pessoal de direção” (E8).  

- “A escola foi recentemente criada […]. Em relação às políticas TIC, 

importa dizer que não possuímos uma sala de informática equipada. Temos 

uma sala praticamente sem mobiliário e somente com um computador 

(existe um projeto com os pais e encarregados de educação em 

comparticiparem com um valor para se comprar vinte computadores, mas 

que, infelizmente, até ao preciso momento não há resultados).  

Relativamente ao sinal de internet, a escola possui apenas para trabalhos 

administrativos” (E9). 

- “Relativamente à área de informática, importa dizer que não temos 

nenhum projeto específico, mas sim trabalhamos somente com o plano 

curricular do INIDE. Em termos de sala de informática e respetivos 

equipamentos, temos alguma dificuldade. Nesta altura, temos 10 

computadores e somente 6 em funcionamento. Em termos de manutenção, 

importa dizer que somos uma instituição orçamentada e, nesse seguimento, 

temos uma empresa que tem feito a respetiva manutenção. Relativamente ao 

rácio computador/aluno na sala, não estamos bem, visto que as turmas são 
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de 45 alunos, o que pode representar uma média de 8 alunos por 

computador.  

Para além dos computadores, também é possível encontrar projetor na sala 

de informática. No que tange aos outros espaços em que podemos encontrar 

computadores na escola, podemos mencionar: os gabinetes dos diretores e a 

secretária-geral. Em termos de sinal de internet, temos tido da Angola 

Telecom” (E10).   

- “A nossa instituição funciona com um cyber e uma sala de informática 

com 5 computadores. As turmas são constituídas por 45 alunos, perfazendo 

um rácio de 9 alunos por computador.  

Em termos de manutenção, não temos nenhuma empresa contratada, mas 

sim alguns professores de informática que, dentro de algum domínio que 

possuem, têm feito as manutenções possíveis. Em relação ao sinal de 

internet, é um caso sério! Temos um sistema montado, mas com a escassez 

de recursos financeiros quase que não funciona. 

A nossa sala de informática possui apenas cinco computadores operacionais. 

Se calhar, em condições normais podíamos ter também uma tela e um 

projetor, mas infelizmente… Em termos de classificação, pelas condições 

acima mencionadas, podemos dizer que a escola está mal equipada. 

Ao nível da escola, não existe um projeto específico para implementação das 

TIC nos planos de estudo (E11).  

2ª Dimensão Categoria 2.2 Subcategoria – 

2.2.3. 

Unidade de Registo OBS 

 

 

 

 

Condições de integração das TIC nos 

planos de estudos 

 

 

 

 

2. - Condições das 

escolas ao nível de 

instalações e 

equipamentos 

 

 

 

 

Perceções dos 

participantes em 

relação à 

formação de 

professores 

- “Quanto aos professores, importa dizer que felizmente já temos um 

número considerável de profissionais formados na área das TIC” (E1).  

- “Em relação aos profissionais na área das TIC, aquilo que tem sido a nossa 

perceção, penso que estamos bem servidos” (E3). 

- “Em termos de professores formados na área das TIC, podemos dizer que 

estamos bem servidos” (E4;).  

- “… O facto de os profissionais do setor não serem obrigados a usar as TIC 

nas suas atividades, às vezes leva-os a furtarem, inclusive das formações que 

lhes são disponibilizadas. Mas temos consciência da necessidade de se 
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apostar mais na formação contínua dos nossos profissionais nesta área, tendo 

em conta os desafios que se impõem…(E5). 

Em termos de formação, nos anos passados, o Ministério enviava os 

professores para o exterior do país para o efeito, processo esse que ficou 

paralisado após a situação da crise financeira. Internamente, a escola tem 

realizado as respetivas ações de formação e capacitação dos professores nas 

pausas pedagógicas (E6). 

- “Em termos de formação, até antes da crise financeira (2014), o Ministério 

enviava regularmente para o exterior professores para ações de 

formação/capacitação intensivas. Internamente, a escola levou a cabo a 

última ação de formação há um (2018). Em termos gerais, podemos dizer 

que estamos bem servidos” (E7). 

- “Quanto aos recursos humanos, na área das TIC, a escola ainda carece de 

pessoal, visto que grande parte dos que trabalham nesta área não possuem 

uma especialização como tal” (E8). 

- “Em termos de formação de quadros na área das TIC, temos um 

especialista, ou seja, um professor formado em engenharia informática. Os 

demais são adaptados (professores que têm curso de informática). Importa 

dizer que tem havido seminários de capacitação ministrados pelos 

professores de informática. Em termos gerais, podemos dizer que estamos 

mal neste seguimento, o que inviabiliza a obtenção de maiores rendimentos 

escolares” (E11). 

2ª Dimensão Categoria 2.3. Subcategoria – 

2.3.1 

Unidade de Registo OBS 

 

 

 

 

Condições de integração das TIC nos 

planos de estudos 

 

 

 

 

2.3.  Apoio da 

administração educativa 

 

 

 

 

Opinião dos 

participantes em 

relação a 

intervenção da 

administração 

educativa 

- “Em termos de atenção, vontade da parte dos decisores políticos para que 

as coisas funcionem como deve ser, sentimos isso nos nossos responsáveis 

locais. Mas lamentamos o facto de o governo não ter muitas possibilidades. 

Acredito que, se houvesse mais recursos financeiros, teríamos as escolas 

todas equipadas. Em termos de atividades, importa esclarecer que as nossas 

ações junto das escolas do II CES, no que tange às TIC, têm sido 

direcionadas para a realização de projetos, formação e capacitação dos 

professores, bem como para a realização de eventos, a exemplo da feira das 

TIC” ... (E1). 
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- “A relação existente entre o Gabinete Provincial da Educação, Ciência e 

Tecnologia e as escolas do II CES, em relação às TIC, tem-se cingido a 

procurar apoiar para que os alunos tenham um perfil de saída adequado que 

lhes permita fazer face aos grandes desafios pós-formação, bem com auxiliar 

os professores na planificação das aulas de informática, em termos de 

orientações metodológicas. 

Podemos admitir que, em termos de equipamentos, é um ponto em que o 

Gabinete Provincial de Educação, Ciência e Tecnologia deve mesmo apoiar 

estas escolas. Por exemplo, no ano passado fizemos um trabalho de campo 

em algumas escolas técnico-profissionais e de formação de professores, e 

constatámos que uma das escolas técnicas do interior não tinha computador, 

mas tinha essa cadeira de informática”. (E2). 

- “[…] Verificar a organização das escolas, os processos individuais dos 

alunos e professores, bem como a respetiva carga horária. Importa salientar 

que em termos de apoio Ministerial, no que tange às finanças e recursos 

tecnológicos, as escolas do II ciclo possuem orçamento próprio” (E3). 

“[…] Relativamente aos apoios a nível ministerial, infelizmente não temos 

recebido. Este facto pode ser percebido como consequência da situação 

financeira que o país vive. Quanto à existência de um projeto para 

integração das TIC nos planos de estudo ao nível da escola, importa referir 

que não o temos como tal.” (E4). 

- “Em relação ao apoio financeiro e material da parte dos órgãos centrais e 

locais, vem-se agravando cada vez mais com o desaparecimento da rubrica 

para aquisição de equipamentos informáticos e serviços afins” (E5). 

- “No âmbito das políticas TIC, somos uma escola em que durante o tempo 

que o país gozou de boa saúde financeira tudo funcionava na normalidade. A 

manutenção dos equipamentos e projetos de expansão das áreas de formação 

nas instituições técnicas profissionais, fluíam com normalidade. Após o país 

mergulhar na vertente de crise financeira, as situações de respostas 

começaram a ser um pouco mais difíceis de serem alcançadas...” (E6). 

- “No que tange à existência de um projeto específico para articular as TIC e 

a pedagogia ao nível da escola, não existe” (E7). 
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- “Em relação à integração das TIC na escola, importa dizer que não temos 

nenhuma interação com o Gabinete de Educação e também não temos um 

projeto específico para integração das TIC ao nível da escola” (E8). 

- “A relação da escola com o Gabinete Provincial da Educação no que tange 

à integração das TIC tem-se resumido à entrega dos planos de 

necessidades… Neste ponto, importa sublinhar que os primeiros dois 

computadores que a escola obteve foram cedidos pelo Gabinete Provincial 

de Educação. Por falta de sala de informática equipada, a escola não possui 

um projeto específico para integração das TIC nas atividades que os 

professores realizam” (E9). 

- “Em termos de envolvimento e atenção da parte dos órgãos ministeriais 

para integração da TIC na escola, existe, e que é demostrada pela existência 

dos orçamentos que temos recebido com uma rubrica para aquisição dos 

meios informáticos … 

Relativamente à área de informática, importa dizer que não temos nenhum 

projeto específico; trabalhamos somente com o plano curricular do INIDE” 

(E10). 

- “Em relação ao envolvimento dos órgãos ministeriais no que tange à 

implementação das TIC, podemos afirmar que há pouco envolvimento, 

porque os resultados falam por si. Não existe uma relação entre a direção da 

escola e o gabinete provincial no que tange à integração das TIC ao nível da 

escola. Do meu ponto de vista, e tendo em conta que estamos na era das 

TIC, essa relação, se existisse, seria muito importante” (E11). 

2ª Dimensão Categoria 2.4. Subcategoria – 

2.4.1. 

Unidade de Registo OBS 

Condições de integração das TIC nos 

planos de estudos 

Apoio da comunidade 

educativa (pais, 

encarregados de 

educação, empresas...) 

Perceções dos 

participantes em 

relação à 

intervenção da 

comunidade 

- “Nos anos anteriores, houve uma tentativa de se criar um projeto para 

aquisição de meios informáticos, com ajuda dos pais e encarregados de 

educação, mas infelizmente não funcionou” (E5).  

- “Durante esse período de crise financeira que o país vem vivendo, tudo o 

que se adquiriu, em termos de equipamento, foi com base no esforço dos 

nossos parceiros, contribuições de pais e encarregados de educação, de que 

destacamos a aquisição de 30 novos computadores. Importa aqui também 
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referir que as parcerias com instituições privadas e estatais, têm permitido 

que os nossos alunos frequentem estágios, realizando trabalhos práticos em 

maquinarias que a nossa instituição não possui. A respetiva parceria também 

tem servido de janela de oportunidade, em termos de primeiro emprego, para 

os melhores alunos…” (E6). 

- “Nesta fase de crise financeira, quem tem ajudado a escola, em termos de 

reposição dos computadores e os respetivos acessórios, são os pais e 

encarregados de educação, que comparticipam anualmente com um valor 

para o efeito. No âmbito dos estágios profissionais dos alunos em 

determinadas empresas, pelos trabalhos que os mesmos realizam, a escola já 

chegou a beneficiar de determinados materiais gastáveis e acessórios para os 

equipamentos informáticos de que a escola necessita. Importa salientar que 

alguns alunos, sobretudo os mais destacados, têm conseguido o seu primeiro 

emprego em empresas privadas e estatais, sempre que solicitem… (E7).   

- “Existe um projeto com os pais e encarregados de educação em 

comparticiparem com um valor para se comprar vinte computadores, mas 

que infelizmente até ao preciso momento não há resultado.  

2ª Dimensão Categoria 2.5. Subcategoria 

2.5.1. 

Unidade de Registo OBS 

Condições de integração das TIC nos 

planos de estudos 

Constrangimentos Opinião dos 

participantes em 

relação às 

limitações 

registadas no 

âmbito da 

integração das 

políticas TIC 

- Relativamente aos constrangimentos que se registam no âmbito da 

integração das políticas TIC, podemos indicar: escassez de recursos 

financeiros; insuficiências de recursos tecnológicos, incluindo o sinal de 

internet ao nível das escolas do II ciclo; a existência de um rácio de mais de 

três alunos por computador; a restrição do sinal de internet somente para o 

pessoal de direção (E1). 

- “[…] A insuficiência de recursos tecnológicos e de profissionais de ensino 

na área das TIC; a existência de escolas que administram somente aulas 

teóricas por falta de computadores; a existência de um rácio de mais de três 

alunos por computador em grande parte das escolas do II ciclo, o que 

dificulta grandemente o alcance dos resultados delineados; a restrição do 

sinal de internet somente para os trabalhos a nível da direção” (E2). 

- “[…] Importa salientar que, em relação a esse quesito, não temos dados 

concretos porque é raro fazermos um acompanhamento, ou seja, desenvolver 

um programa específico para o acompanhamento da área de informática” 
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(E3). 

- “… Falta de laboratório de informática como tal; falta de recursos 

financeiros; Falta de reposição regular dos recursos tecnológicos; Falta de 

sinal de Internet; Número insuficiente de computadores na sala de 

informática” (E4). 

 - “[…] O desaparecimento da rubrica para manutenção contínua e reposição 

de equipamentos informáticos e serviço de Internet na instituição, bem como 

a falta de autonomia financeira; Falta de capacitação contínua e específica 

dos professores para o uso das TIC nas aulas; Custos elevados dos meios 

tecnológicos e dos respetivos serviços; Resistência à mudança de cultura de 

trabalho da parte dos professores no que tange à utilização das TIC, pelo 

facto de não se sentirem obrigados para o efeito; Falta de domínio de uso 

das TIC da parte dos alunos, o que prejudica o tempo de vida útil dos meios 

informáticos. Por outro lado, o facto de as escolas serem dependentes dos 

orçamentos governamentais e não serem, sobretudo, geradoras de receitas, 

veem-se limitadas em termos de comprometimento no que tange à 

integração das TIC no processo […]” (E5). 

- “Em relação às dificuldades, evito falar muito, porque entre as tantas 

existentes, a cabeça é a financeira […]. O desaparecimento da rubrica para 

aquisição e manutenção dos recursos tecnológicos (resultado da crise 

económica que o país vive); Escassez de recursos financeiros; A restrição do 

sinal de internet somente para o pessoal de direção; A falta de reposição 

regular e atualização dos recursos tecnológicos existentes” (E6). 

- “[…] Entre os aspetos constrangedores, destacam-se: Laboratório com 

défice de equipamentos informáticos, tendo em conta o tempo de vida útil; 

Falta de atualização e reposição regular dos recursos tecnológicos; a 

restrição do sinal de internet somente para o pessoal de direção, bem como a 

falta de recursos financeiros” (E7). 

- “[…] A falta de recursos financeiros; A restrição do sinal de internet 

somente para o pessoal de direção; A falta de professores especializados na 

área das TIC; O reduzido número de iniciativas em termos de capacitação da 

parte da escola, bem como a falta de disponibilidade financeira da parte dos 

professores para a respetiva comparticipação em termos de ações do género” 
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(E8). 

- “[…] Falta de recursos tecnológicos em quantidade suficiente; Falta de 

infraestrutura inerente às TIC; Falta de sinal de internet para todos os 

efetivos escolares; O custo elevado dos equipamentos informáticos e 

serviços afins; Resistência da parte dos professores em aderirem às 

formações e à nova cultura de trabalho que se impõe; A ausência da rubrica 

para aquisição de materiais duradouros; A falta de reforço financeiro para 

aquisição dos respetivos materiais” (E9). 

- “[…] Entre as insuficiências registadas, menciona-se: a falta de 

profissionais de ensino formados na área das TIC, bem como a falta de 

recursos tecnológicos; Falta de substituição regular dos meios informáticos; 

A restrição do sinal de internet somente para o pessoal de direção; A 

escassez de recursos financeiros” (E10). 

- “[…] Desaparecimento da rubrica para reposição e manutenção dos 

recursos tecnológicos, incluindo o sinal de internet; falta de capacitação dos 

professores para utilização das TIC em sala de aulas, bem como a falta de 

recursos tecnológicos, justificados pela escassez de recursos financeiros; 

Falta de domínio de manejo de computadores da parte dos alunos” (E11). 

3ª Dimensão Categoria 3.6 Subcategoria – 

3.6.1 

Unidade de Registo OBS 

Fatores potenciadores e obstáculos 

que incidem nas políticas de 

integração das TIC na escola 

 

Fatores potenciadores 

Perceções dos 

inqueridos 

referentes aos 

fatores que 

promovem o 

processo de 

integração das 

políticas TIC. 

- “Em termos de fatores que podem promover a integração efetiva das TIC 

ao nível das escolas do II CES, primeiramente podemos mencionar: A 

conscientização da importância das mesmas em contexto escolar por parte 

dos atores do processo de ensino e aprendizagem; O comprometimento de 

todos e principalmente dos decisores políticos no respetivo processo; A 

realização de parcerias entre o governo e a classe empresarial, para 

importação dos recursos tecnológicos a baixo custo por intermédio de 

benefícios fiscais” (E1). 

- “Em relação aos fatores promotores para integração das TIC na vida 

escolar, destacam-se entre outros: o apetrechamento das escolas com 

materiais informáticos e a aposta na formação dos professores” (E2). 

- “Entre os fatores promotores para uma melhor integração das TIC nos 

planos de estudos das escolas do II ciclo, pode ser uma maior sensibilização 
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em relação à importância e aos benefícios das mesmas no processo de 

ensino e aprendizagem” (E3). 

- “Relativamente aos fatores que podem contribuir para uma melhor 

integração das TIC nos planos de estudos ao nível das escolas, podemos 

mencionar, primeiramente, questões financeiras (que sem as quais torna-se 

impossível), investimento em recursos humanos qualificados; a existência 

não somente de recursos tecnológicos, pelo conjunto de potencialidades que 

as mesmas podem proporcionar, como também de manuais relacionados; a 

existência de sinal de internet, tendo em conta as potencialidades que a 

mesma nos traz. Achamos que, se os professores e alunos tivessem esses 

meios à sua disposição, ajudariam significativamente o processo ensino-

aprendizagem” (E4). 

- Quanto aos fatores que impulsionam a implementação das TIC a nível da 

instituição, destacam-se: A vontade de o fazer, ou seja, o cumprimento das 

políticas delineadas; Conscientização da importância do uso das TIC em 

contexto escolar; Apostar na formação de qualidade dos recursos humanos e 

em infraestruturas e respetiva manutenção” (E5). 

- “…A existência de legislação e normativos, como base para 

desenvolvimento dos trabalhos; A existência de apoio financeiro; A 

existência de investimento em formação e capacitação contínua dos recursos 

humanos, bem como investimento em infraestrutura a respetiva 

manutenção” (E6). 

- “Quanto aos fatores que promovem a integração das políticas TIC nos 

planos de estudo, destacam-se: a existência de comunicação permanente 

entre a base e a superestrutura no que tange aos planos curriculares e às 

necessidades reais para o efeito; a atualização e reposição permanente dos 

recursos tecnológicos (software, hardware), aliar a teoria à prática na 

execução das políticas delineadas; a existência de pessoal qualificado, bem 

como a existência de programas de capacitação contínuos dos profissionais 

do setor” (E7). 

- “Entre os fatores que contribuem para impulsionar a integração das TIC na 

vida escolar, destacam-se a entrega e o comprometimento de todos os 

envolvidos no respetivo processo, bem como o investimento em 

infraestrutura e na formação contínua e de qualidade dos profissionais do 
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setor” (E8). 

- “Em relação aos fatores que podem impulsionar a integração das TIC no 

ensino, pode-se destacar a disponibilização de recursos financeiros, bem 

como o maior envolvimento dos órgãos ministeriais e dos pais e 

encarregados de educação” (E9).   

- “Em relação aos fatores que podem ajudar a potenciar uma melhor 

integração das TIC, podemos indicar a conscientização da importância do 

uso das TIC no processo de ensino e aprendizagem no contexto do séc. XXI, 

a autonomia/domínio quer dos professores como dos alunos na utilização 

dos respetivos recursos tecnológicos” (E10). 

- “Aspetos/fatores que podem facilitar a implementação efetiva das políticas 

TIC a nível da escola, podemos mencionar a implementação da cadeira de 

informática nas três classes do respetivo ciclo de ensino, apetrechar as 

escolas com os recursos tecnológicos necessários para o cumprimento 

cabal…, qualificar os professores para o uso das TIC na sala de aula, realizar 

ações, como workshops, conferências entre outros, a nível das escolas que 

possam despertar, nos professores e alunos, a importância do domínio das 

novas tecnologias nas atividades que realizam” (E11). 

3. Fatores potenciadores e obstáculos 

que incidem nas políticas públicas de 

integração das TIC na escola 

3.7. 

Fatores inibidores 

3.7.1. 

Perceções dos 

inqueridos em 

relação aos 

obstáculos que 

incidem no 

processo de 

integração das 

políticas TIC. 

- “Quanto aos fatores que inibem a integração das TIC nos planos de 

estudos, são essencialmente: A falta de recursos financeiros; A inexistência 

de recursos tecnológicos em quantidade suficiente, incluindo serviços de 

internet para todos os alunos e professores; Custo elevado dos meios 

informáticos e os respetivos serviços; A resistência à mudança da parte dos 

professores; O medo de assumir que não sabe ou não domina o manejo das 

novas tecnologias” (E1). 

- “Entre os fatores que inviabilizam, destacam-se a falta de recursos 

humanos capazes de dar resposta aos objetivos delineados, bem como a falta 

de atenção quer do Ministério da Educação e Gabinete provincial, quer das 

próprias instituições, ou seja, a falta de comprometimento de todos os atores 

do processo” (E2). 

- “Em relação aos fatores que podem dificultar o respetivo processo, 

destacam-se a falta de informação relacionada com a importância do uso das 

TIC e os seus contras…” (E4). 
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- “[…] Falta de coerência entre o que se idealiza e as respetivas práticas de 

implementação das TIC nas escolas; falta de atenção da parte dos decisores 

políticos, visto que quando se implementou havia possibilidade de se fazer 

mais do que se fez até ao presente momento; Falta de formação e 

treinamento dos professores; O custo elevado dos meios tecnológicos” (E5). 

- “[…] A falta de atualização dos recursos tecnológicos existentes nos 

laboratórios, ou seja, a adequação do ensino às exigências contemporâneas; 

O custo elevado dos recursos tecnológicos; A falta de domínio do uso das 

TIC da parte dos alunos; A falta de apoio material e financeiro” (E6). 

 - “Entre os aspetos que inibem a efetiva integração das TIC nos planos de 

estudo, pode-se mencionar a falta de comprometimento no âmbito das ações 

delineadas, da parte dos atores do processo e principalmente dos decisores 

políticos” (E7).   

- “[…] Em relação aos fatores que inibem a consecução dos objetivos 

delineados para a integração das TIC nos planos de estudos, destacam-se: a 

falta de formação contínua dos professores, bem como a falta de domínio do 

uso das TIC por parte dos alunos, a falta de condições materiais e 

disponibilidade financeira, bem como a organização da escola para poder 

responder às exigência no domínio de integração das mesmas no processo de 

ensino e aprendizagem” (E8). 

- “Os fatores que inviabilizam o processo de integração das TIC na escolar 

têm a ver também com: o custo elevado dos equipamentos informáticos; a 

qualidade dos docentes e dos planos curriculares; as condições da escola e 

dos alunos; resistência da parte dos professores em aderirem às formações 

proporcionadas, sobretudo os mais antigos, bem como a dependência da 

escola aos órgãos ministeriais em termos de recursos financeiros” (E9). 

- “No que tange aos fatores que dificultam a integração das TIC nos planos 

de estudos a nível da escola, podemos indicar a falta de formação contínua 

dos professores, bem como a falta de investimento contínuo nas TIC” (E10). 

- “Em relação aos fatores que inviabilizam a integração das TIC, podemos 

dizer que o epicentro está na falta de equipamentos tecnológicos e pessoal 

qualificado. As preocupações já foram colocadas às entidades de direito, 

mas infelizmente até ao preciso momento ainda não fomos atendidos...  
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Anexo 2 / Grelha 13 - análise documental 

 
1ª Dimensão  

 

Categoria 1.1 Subcategoria OBS 

 

 

1ª Dimensão 

Políticas decretadas – 

Integração das TIC nos planos 

de estudos  

 

Política/Plano decretado 

1.1.1 - Orientações nacionais para a ação Não se identificou uma legislação 

ou um outro normativo específico 

que regula a integração das 

políticas TIC ao nível das escolas 

secundárias. 

- Lei da Administração Local (competências do Gabinete 

Provincial da Educação (GPE)) / 2019. 

- Lei da política Curricular (MED, 2019). 

- Estatuto do Ensino Técnico-profissional (MED, 2018) 

- Estatuto do Ensino Geral (MED, 2017) 

- Programa de Informática (INIDE, 2013) 

- Balanço da Reforma Educativa (MED, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Dimensão 

Condições das escolas para 

integração das TIC nos planos 

de estudo 

Categoria 2.1 Subcategoria OBS 

 

Plano de intenções  

das escolas 

Subcategoria A - Instalações em geral 

Projeto educativo das escolas: A, B, C, D, F e H 

As escolas E e G não entregaram 

os projetos educativos  

Subcategoria B - Equipamentos tecnológicos 

Projeto educativo das escolas: A, B, C, D, F e H 

As escolas E e G não entregaram 

os projetos educativos 

Subcategoria C - Formação de professores 

Projeto educativo e Plano anual de atividades das escolas: A, B, 

C, D, E, F, G e H 

As escolas E e G não entregaram 

os projetos educativos 

Subcategoria D – Prioridades 

Projeto educativo das escolas: A, B, C, D, F e H 

As escolas E e G não entregaram 

os projetos educativos 

Categoria 2.2 Subcategoria OBS 

Apoio da administração Papel da administração educativa As escolas E e G não entregaram 
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educativa Projeto educativo das escolas: A, B, C, D, F e H os projetos educativos 

Categoria 2.3 Subcategoria OBS 

Apoio da comunidade 

educativa (pais, 

encarregados de educação, 

empresas) 

O papel/intervenção da comunidade 

Projeto educativo das escolas: A, B, C, D, F e H 

As escolas E e G não entregaram 

os projetos  educativos 
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Anexo 3 / Grelha 14 - Síntese de estudos referentes às políticas de integração das TIC na Educação 

 

Autores Título Objetivos Metodologia Principais resultados 

Junior (2019)  Processo da 

inclusão digital 

em Moçambique 

Entender como os diferentes 

atores nacionais – tais como os 

agentes oficiais, os técnicos 

pedagógicos e os professores – 

interpretam as políticas de uso 

das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC) no âmbito 

da inclusão digital em curso no 

país. 

Estudo de natureza mista. Os dados 

foram recolhidos por intermédio da 

análise de discurso e questionário.  

- No setor da educação, o Estado define que, apesar de as 

TIC serem introduzidas sob forma de uma disciplina, elas 

devem atuar de forma transversal como uma ferramenta 

auxiliadora do processo de ensino-aprendizagem; 

- Apesar da postura assumida pelo Estado moçambicano no 

âmbito da integração digital, o presente estudo provou 

existência de dois fatores que obstruem o processo de 

inclusão em curso: a fragilidade financeira do Estado aliada 

a uma planificação deficitária. 

Conrads at al. 

(2017) 

Políticas de 

educação digital 

na Europa e 

além 

Entender melhor como as 

políticas de educação digital são 

implementadas na UE e além, 

destacando os principais 

facilitadores, fatores de sucesso 

e barreiras. 

O estudo seguiu uma abordagem de 

método misto, composto por uma 

revisão de literatura, um inventário 

de 43 políticas adotadas em todo o 

mundo, seis estudos de caso 

aprofundados e um workshop 

especializado. 

Os seis estudos de caso ilustram que as iniciativas de cima 

para baixo e de baixo para cima podem desencadear 

inovação na educação. Não existe uma solução pronta para 

transformar a educação por meio de tecnologias digitais. Em 

vez disso, as políticas devem responder ao contexto 

específico de implementação. Intervenções que começam 

com uma análise aprofundada da linha de base têm mais 

chances de serem eficazes. 

Mofarreh (2016) Implementation 

of ICT policy in 

secondary 

schools in Saudi 

Arabia 

O objetivo do estudo foi 

compreender as perceções das 

várias partes interessadas sobre 

o processo de implementação da 

política governamental de TIC, 

bem como identificar fatores 

que facilitam e dificultam a 

implementação da política nas 

escolas secundárias da Arábia 

Saudita. 

Utilizou-se o método misto de 

projeto de pesquisa de estudos de 

caso, e como fonte de colheita de 

dados optou-se pelas entrevistas, 

questionário e documentos. 

As evidências apresentadas neste estudo revelaram que o 

processo de implementação de políticas de TIC nas escolas 

secundárias sauditas foi impactado por inúmeras questões, 

designadamente: estruturas e demandas burocráticas; 

questões de planeamento, infraestrutura e recursos, 

treinamento inadequado de professores (habilidades e 

conhecimentos) e desenvolvimento, necessidade de mais 

apoio (pessoal especializado) e restrições financeiras. 

Waiti (2018) Fatores que 

influenciam a 

integração das 

TIC na 

Aprendizagem e 

Examinar os fatores que 

influenciam a integração das 

TIC no ensino e aprendizagem 

em escolas secundárias públicas 

do Condado de Trans Nzoia 

O estudo esteve assente numa 

pesquisa de método misto. Os 

dados foram recolhidos por 

intermédio de entrevistas, 

questionário e observação.  

O estudo concluiu que a integração efetiva da tecnologia nas 

práticas da sala de aula representa um desafio para os 

professores. Os fatores que influenciaram a integração das 

TIC foram competências de professores em TIC, fatores 

institucionais relacionados com a infraestrutura de TIC e 
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Ensino em 

Escolas 

Secundárias 

Públicas: Um 

Caso de Trans 

Nzoia West 

Condado de Sub, 

Condado de 

Trans Nzoia, 

Quênia 

West Sub. fatores tecnológicos. Em relação à infraestrutura de TIC: 

ausência de infraestrutura de TIC, hardware antigo ou com 

manutenção deficiente, falta de software educacional 

adequado; o acesso limitado às TIC, a falta de conectividade 

com a Internet ou a sua confiabilidade não estavam 

impedindo a integração das TIC. Em relação ao suporte 

técnico, este estudo estabeleceu que a maioria das escolas 

não possuía técnicos de informática. 

As escolas devem procurar parceiros para financiar a 

aquisição de mais infraestrutura de TIC e menos na carga de 

trabalho dos professores, de modo a permitir que encontrem 

tempo para aprender e integrar as TIC. O estudo 

recomendou ainda que as escolas forneçam aos professores 

treinamentos e seminários regulares sobre como adotar as 

TIC no processo de ensino e aprendizagem, bem como 

adotem políticas que orientem a integração estruturada das 

TIC no processo de ensino e aprendizagem. 

Couto & Coelho 

(2013) 

Políticas 

públicas para 

inserção das TIC 

nas escolas: 

algumas 

reflexões sobre 

as práticas 

Analisar a inserção das TIC e as 

práticas pedagógicas realizadas 

em escolas da rede pública, 

indicando possibilidades para 

superação de situações que se 

constituem enquanto entraves à 

promoção de uma educação 

pública de qualidade. 

O estudo apresenta uma abordagem 

qualitativa. Como técnica de coleta 

de dados, utilizou-se observação, 

entrevistas, questionários e diário 

de campo. Participaram do estudo 

professores, alunos, coordenadores 

e gestores de dezasseis escolas 

públicas de uma cidade do interior 

da Bahia.  

 

 

Foi possível constatar que nas escolas ainda não há um 

projeto pedagógico e curricular para que os professores se 

apropriem das possibilidades das tecnologias em suas aulas; 

Os dados revelaram o contexto do trabalho de um professor 

que quer romper paradigmas, mas que transita entre os 

vários ‘fazeres’ e ‘saberes’;  

É necessário um trabalho conjunto também com os 

responsáveis pelas políticas públicas que favoreça a 

melhoria das práticas e do processo de ensino e 

aprendizagem numa dimensão globalizante. 

Os autores referem ainda que as políticas públicas são 

fragmentadas e não dialogantes. 

Pons, Bravo & 

Moreno (2010) 

Políticas 

educativas, 

buenas prácticas 

y TIC en la 

comunidad 

autónoma 

andaluza 

Analisar os discursos que 

explicitam as políticas 

educacionais na Andaluzia, 

destinadas a incorporar as 

TIC no sistema educativo. 

  

 

A metodologia de estudo consta de 

três fazes distintas: a 1ª fase é 

sustentada por análise documental e 

apresenta como fontes de coleta de 

dados: normas, ordens, decretos, 

resoluções, etc. A revisão realizada 

abarca os documentos que datam de 

O mapa concetual obtido a partir da análise de política 

educativa indica que a inovação educacional em TIC é 

concebida como um processo de mudança, ligada à 

qualidade da educação, visando a melhoria educacional. 

A partir desta análise, os autores concluem que a inovação 

das TIC no discurso das políticas educacionais da Andaluzia 

tem uma orientação ampla e extensa, colocando acento na 
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 1998 a 2008.  

Na segunda fase, por intermédio de 

software de análise de dados (Atlas-

TI), faz-se uma análise dos textos 

legislativos e documentais.  

Na terceira fase leva-se a cabo a 

exposição e interpretação dos 

resultados com base em mapas 

concetuais que representam os 

resultados do estudo.  

 

 

"transformação da cultura". 

Foi possível averiguar a partir dos mapas concetuais que os 

conceitos de boas práticas com as TIC se vincula a 

experiências educativas e práticas docentes que integram 

recursos digitais em software livre e redes de comunicação. 

A análise dos discursos aplicados a legislação e normativos 

permite identificar a estrutura de como se organizam as 

atuações de incentivo para inovação e mudança em matéria 

de TIC e inovação. 

 

Barros & 

Sebastião (2012) 

Políticas 

educativas no 

Portugal do 

século XXI – um 

estudo com base 

na revisão dos 

normativos em 

vigor 

Apresentar e debater as 

principais linhas do pensamento 

educativo, com base na 

interpretação dos principais 

normativos em vigor, 

procurando responder à questão 

de qual será o modus operandi 

mais adequado para dar resposta 

aos desafios do século XXI, em 

Portugal. 

O estudo assenta em análise 

documental. Como metodologia de 

trabalho, estabeleceu-se a leitura da 

legislação publicada nas duas 

últimas décadas do século XX e 

primeira década do século XXI e a 

revisão da literatura relativa ao 

tema em análise. Nesta perspetiva, 

privilegiou-se o texto dos 

normativos em vigor na época a que 

se refere o estudo, assim como a 

literatura publicada, sobretudo em 

Portugal. 

A escola e as políticas educativas que convêm a Portugal 

serão as que possibilitem a realização plena do ser humano, 

que lhe faculte os instrumentos necessários para a realização 

da sua humanidade; 

O ensino deve ser desenvolvido de modo a promover o 

êxito pessoal e social, deverá propiciar competências de 

literacias, que possibilitem a compreensão do mundo, o 

autoconhecimento, que facilitam a relação com a diferença. 

Pimentel  (2013) As políticas 

públicas para as 

tecnologias 

de informação e 

comunicação e 

educação a 

distância no 

Brasil 

Refletir sobre o processo de 

construção das políticas 

educacionais que dizem respeito 

às TIC e a Educação a Distância 

(E a D), tendo como pano de 

fundo o processo de 

incorporação das TIC no 

sistema escolar e os seus 

resultados. 

Pesquisa bibliográfica, sustentada 

em publicações científicas 

relacionadas com a integração das 

TIC. 

Uma política educacional voltada para a integração das TIC 

nas escolas deve levar em conta que a inovação tecnológica, 

se não é acompanhada pela inovação pedagógica e por um 

projeto educativo, representará uma mera mudança 

superficial dos recursos escolares, mas não alterará 

substancialmente a natureza das práticas culturais nas 

escolas 

Peeraer (2009) Policy Analysis 

Integration of 

As políticas de integração das 

TIC na Educação são analisadas 

 A partir de uma análise 

exploratória, levou-se a cabo uma 

É observado um vazio entre a retórica nas diretrizes 

políticas e a prática de integração das TIC na educação. 
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ICT in 

Education in 

Vietnam 

Translation and 

Implementation 

in Teacher 

Education 

para estudar a visão e a missão 

sobre esta área do Governo do 

Vietnam 

investigação de documentos do 

governo referente à integração das 

TIC no ensino de 2001-2005.   

Silva (2017) Políticas 

educativas para 

integração das 

TIC na sala de 

aula no cenário 

brasileiro: 

tendências 

contrárias e 

favoráveis as 

tecnologias na 

contemporaneid

ade 

Refletir sobre as políticas 

educativas para integração das 

TIC na sala de aula no cenário 

brasileiro, atentando para as 

tendências relacionadas com a 

tecnologia, que podem ser 

relacionadas ao medo em usar 

essas tecnologias ou também ao 

seu uso sem critério pedagógico. 

A abordagem metodológica é 

predominantemente qualitativa e de 

natureza documental. As fontes 

utilizadas foram: marcos 

normativos, informes oficiais e 

relatórios técnicos. 

O estudo apontou que o desenvolvimento de políticas 

educativas é fundamental para conseguir a integração das 

TIC na sala de aula; entretanto, as tendências relacionadas 

com o uso dessas tecnologias têm também um papel 

importante no processo de integração. 

Cruz, Costa & 

Fradão (2012) 

Política de 

integração 

curricular das 

TIC em Portugal 

Detalhar e partilhar os 

fundamentos que presidiram à 

operacionalização das metas de 

aprendizagem na área das 

TIC. Aliado a esse propósito, 

pretende-se clarificar e discutir 

o conceito de “estratégia de 

ensino e de avaliação” adotado 

no quadro do referido projeto, 

bem como as suas 

características e seu potencial 

em termos de apoio à análise e à 

tomada de decisões autónomas, 

por parte dos professores, na 

organização do seu ensino. 

O estudo apresenta uma pesquisa 

documental baseado num trabalho 

recentemente desenvolvido no 

projeto “Metas de Aprendizagem”, 

promovido em 2010 pelo Ministério 

da Educação português. 

Para garantir o sucesso da implementação deste referencial 

curricular (metas de 

aprendizagem em TIC) será absolutamente necessário 

garantir um trabalho de proximidade 

junto dos docentes, em que a partir das suas preocupações 

reais seja possível desenvolver interações constantes entre 

teoria e aplicações práticas. 

Além do importante papel que caberá aos decisores 

institucionais 

no sentido de propiciar um conjunto de condições 

favoráveis a esse acompanhamento, terá lugar no âmbito das 

instituições que asseguram a formação de professores. 

Silva (2015) Políticas 

educativas para 

Realizar um estudo comparado 

das políticas educativas 

A metodologia foi desenvolvida 

com base na abordagem qualitativa 

O estudo permitiu confirmar a tese dos autores que, apesar 

das diferenças educacionais entre o Brasil e a Espanha, as 
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integração das 

TIC na escola: 

um estudo 

comparado entre 

Brasil e Espanha 

nacionais para integração das 

TIC no Brasil e na Espanha, 

analisando possíveis 

convergências e divergências no 

período compreendido entre os 

anos finais da década de 1990 e 

2010. 

com estudo comparado de natureza 

documental com o uso de fontes, 

tais como: leis, resoluções, 

regulamentos, decretos, normas, 

pareceres, informes oficiais e 

relatórios técnicos. Para a análise de 

dados, optou-se pela construção de 

um mapa concetual com 

indicadores, que junto aos 

fundamentos teóricos nos ajudaram 

a evidenciar a presença de 

convergências e divergências entre 

as políticas educativas para 

integração das TIC em ambos os 

países. 

políticas educativas para integração das TIC na escola de 

educação básica apresentam pontos convergentes. Neste 

sentido, em linhas gerais, verificou-se que estas buscam a 

qualidade da educação, alinhadas pela lógica de mercado, 

com elementos constitutivos das recomendações dos 

organismos internacionais, direcionados para o 

desenvolvimento tecnológico e crescimento econômico, 

legitimando assim o discurso hegemónico da globalização. 

Bunga  (2019b) Políticas de 

integração das 

TIC nos 

currículos 

escolares em 

angola: um 

estudo na escola 

secundário do II 

ciclo do Namibe 

Perceber o impacto das políticas 

públicas de integração das 

tecnologias de informação e 

comunicação no plano de 

estudos do II ciclo do ensino 

secundário em Angola, 

realizando um estudo de caso de 

índole exploratório em uma das 

escolas da província do Namibe, 

com o objetivo de organizar e 

desenvolver ideias para um 

estudo mais alargado 

Estudo de caso exploratório. Os 

dados foram obtidos por intermédio 

de questionários e entrevista. 

Os resultados revelam a carência de atenção quer na 

execução das políticas operativas, quer das políticas 

estratégicas. 

Farrell & Isaacs 

(2007) 

Uma pesquisa 

sobre as TIC na 

educação na 

África. 

Um relatório de 

com base em 53 

país 

Investigar as questões 

relacionadas com o uso eficaz e 

apropriado das TIC em países 

em desenvolvimento. 

Pesquisa bibliográfica. 

 

Os resultados revelam  que a maioria dos países 

desenvolveu ou tem um projeto para integração das TIC no 

sistema de ensino; Grande parte das iniciativas 

implementadas estão direcionadas mais  para o 

desenvolvimento de habilidades operacionais do que na 

integração das mesmas na prática pedagógica. 

Entre as limitações registadas, menciona-se: défice de 

fornecimento de eletricidade, falta de equipamento de TIC e 

restrições no acesso a banda aceitável. 
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Adam at al. 

(2011) 

Pronto para 

Transformação: 

A aplicação 

estratégica das 

tecnologias da 

informação e 

comunicação na 

África 

Examinar o potencial do uso das 

TIC no apoio da melhoria e 

transformação do setor 

educacional na África 

Pesquisa de estudo de caso.  Para 

recolha de dados, optou-se pela 

entrevista e questionário.   

As infraestruturas de TIC pedem a capacitação de 

professores e o fortalecimento institucional. 

O investimento em TIC nos sistemas de educação em África 

não ajuda a enfrentar os desafios das desigualdades sociais, 

baixa capacidade institucional, falta de capacidade de 

educadores e falta de acesso a materiais curriculares e 

recursos de aprendizagem. 

Almeida (2008) Tecnologias na 

Educação: dos 

caminhos 

trilhados 

aos atuais 

desafios 

Apresentar um resgate da recente 

história das tecnologias de 

informação e 

comunicação na educação a partir 

de uma retrospectiva dos 

caminhos trilhados em 

países cujas ações tiveram forte 

influência na trajetória brasileira, 

com destaque especial 

para Estados Unidos da América, 

França e Portugal. 

Pesquisa bibliográfica. 

 

Apesar da disparidade quantitativa em relação à 

disponibilidade de recursos entre esses países (Estados Unidos 

da América, França e Portugal), a concretização das ações se 

mostra aquém dos objetivos, metas, desejos e utopias, com 

desafios a superar, em especial no que se refere à formação de 

educadores, para a efetiva integração das TIC na 

escola e no currículo. 

Pérez (2011) 

 

Evaluación del 

impacto de los 

políticas 

educativas TIC 

en las prácticas 

de los centros 

escolares 

Avaliação da implantação e 

desenvolvimento que as 

políticas educacionais TIC 

tiveram desde o início do século 

XXI até os nossos dias, tanto em 

nível europeu, nacional e 

autônomo, quanto seu impacto 

no campo educacional. 

Utilizou-se o método de estudo 

misto. Para recolha de dados  

optou-se pelas entrevistas, 

questionário e documentos. Os 

dados foram tratados por 

intermédio da análise de conteúdo 
e análise estatística 

É importante que os professores entendam e compreendem o 

papel das TIC no processo de ensino e aprendizagem para que 

possam encontrar motivações para aprender a usar as TIC em 

contexto de sala de aula. 
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Anexo 4 - Grelha 15 – Competências TIC da UNESCO para professores 

 

 Aquisição 

de conhecimento 

Aprofundamento 

do conhecimento 

Criação  

de conhecimento 

Compreensão 

das TIC na Educação 

Entendimento da 

política 

Aplicação de política Política de inovação 

Currículo e avaliação Conhecimento 

básico 

Aplicação de 

conhecimento 

Habilidades da sociedade do 

conhecimento 

Pedagogia Ensino aprimorado 

em TIC 

Solução complexa de 

problemas 

Auto gestão  

Aplicação 

de habilidades 

digitais 

Inscrição Infusão Transformação 

Organização e 

administração 

Sala de aula padrão Grupos colaborativos Organizações de 

aprendizagem 

Aprendizagem 

profissional 

 para professores 

Alfabetização digital Trabalho em rede Professor como inovador 
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Anexo 5 – Questionário aplicado aos professores  

Questionário  

Estimado/a Sr. / Sra. professor/a, 

O presente questionário visa obter informação exclusivamente para um trabalho 

de pesquisa no âmbito de um projeto de Doutoramento em Educação, sobre 

“políticas de integração das tecnologias de informação comunicação (TIC) nas 

escolas públicas do II Ciclo do Ensino Secundário do Namibe”, no qual nos 

propomos salvaguardar e garantir o anonimato e a confidencialidade das 

informações por si prestadas.  

Gostaria, desde já, de agradecer a sua valiosa colaboração ao preencher este 

questionário, sem a qual não seria possível realizar este estudo. Ao preencher o 

presente inquérito, encontrará os termos TIC, que pode ser definido segundo 

Melo & Oliveira como: conjunto de tecnologias capazes de reunir, processar e 

compartilhar informações em diferentes formatos: texto, imagem, som…; e, 

Projeto Educativo, que pode ser definido segundo Jorge Adelino, como: o 

documento de orientação pedagógica que, não podendo contrariar a legislação 

vigente, explicita os princípios, os valores, as metas estratégicas através das 

quais a escola propõe realizar a sua função educativa. 

Por favor, nas questões que se seguem, assinale com (X) a opção que 

corresponde ao seu caso ou complete os espaços em branco. 

1ª Dimensão - caracterização geral e acesso às TIC.  

1. Idade:       20-30            31-40              41-50             51-60                Mais de 60 anos  

2. Género:          Feminino                      Masculino 

3.  Habilitações académicas: 

Bacharel                     Licenciado                  Pós-graduado 

 Mestre                        Doutor                        Outra.         Especifique _________________ 

4. Área de conhecimento na qual se formou (curso): __________________________ 

5. Instituição onde fez a formação: _________________________________________ 

6. Disciplina(s) que leciona: _______________________________________________ 

7. Anos de experiência como professor _____________________________________ 

8. Tem endereço de correio eletrônico?                ( ) Sim                            ( ) Não   

9. Indique, da seguinte lista, o equipamento tecnológico operacional que tem disponível 

para trabalhar em casa. 
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          Computador fixo 
          Computador portátil 
          Tablet 
          Smartphone 
          Projetor 
          Impressora 
          Ligação à Internet 
          Gravador de CD/DVD 
          Scanner 
          Máquina fotográfica digital 
          Câmara de vídeo digital 
          Outro. Especifique: ___________________________ 
          Não disponho destes equipamentos em casa 
 
10. Como classificaria a sua capacidade de utilização de computadores?  

( ) Muito Boa; ( ) Boa; ( ) Razoável; ( ) Fraca; ( ) Muito fraca. 

11. Indique, da seguinte lista, o equipamento tecnológico operacional que tem disponível 

para trabalhar na escola. 

          Computador fixo 
          Computador portátil 
          Tablet 
          Projetor 
          Impressora 
          Ligação à Internet 
          Gravador de CD/DVD 
          Scanner 
          Máquina fotográfica digital 
          Câmara de vídeo digital 
          Outro. Especifique: ___________________________________________________ 
          Não disponho destes equipamentos na escola 

12. Como considera a sua Escola em relação ao equipamento informático? 
         Muito bem equipada 
         Bem equipada 
         Razoavelmente equipada 
         Mal equipada 
         Não está equipada 
 
2ª Dimensão – Políticas operativas: indicadores de inclusão das TIC a nível da escola e os 
processos associados à sua operacionalização. 
13. Em que espaços se encontram computadores na escola? 

Sala do diretor/a 
Sala do subdiretor/a  
Secretaria 
Sala de professores.  
Biblioteca.  
Salas de aula. 
Laboratório de informática.  
Outro lugar. Qual? __________________________________________________ 

 
14. Em que espaço se encontram os computadores destinados a serem usados pelos 
professores?  

Sala de professores.  
Biblioteca.  
Nas salas de aula. 
Laboratório de informática.  
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Outro lugar. Qual? __________________________________________________ 
  
15. Em que momento os computadores estão mais disponíveis para os professores?  

De manhã.  
À tarde.  
À noite.  
Em qualquer momento. 
Não disponho dessa informação.  
Não há computadores disponíveis para os professores. 

 
16. Existe software educacional diversificado na escola?  

Sim, para todas as áreas disciplinares.  
Não. Só existe software para algumas áreas disciplinares.  
Não. Existe, mas apenas os programas de uso habitual (Word, Excel, PowerPoint).  
Não tenho esta informação 

 
 
17. Qual é aproximadamente a rácio computador/aluno quando utiliza a sala de informática? 

1 aluno por computador.   
2 alunos por computador.  
3 a 5 alunos por computador.  
5 a 10 alunos por computador  
Um computador por turma. 
Não uso a sala de informática nas minhas aulas. 

 
18. Nesta escola, os computadores que estão ligados à internet:  

São em número satisfatório.  
São em um número reduzido.  
Não há computadores ligados a internet 

 
19. Assinale todos os que utilizam regularmente a Internet existente na sua escola.  
 Pessoal de direção  

Funcionários Administrativos.  
Professores. 
Alunos.  

 
20. Quais os tipos de apoio técnico que os professores desta escola recebem para uso das 
TIC?  

Atualização de hardware  
Atualização de software.  
Conexão à internet 
Organização do espaço e respetiva ligação dos equipamentos.  
Outros apoios. 
Quais?_______________________________________________________  
Nenhum apoio. 

 
21. Como é feita a manutenção e reparação dos computadores na escola?  

Por intermédio de um responsável indicado para o efeito 
Por intermédio de um contrato com uma empresa 
Não disponho dessa informação 

 
22. A Escola possui e-mail institucional (endereço eletrónico)? ( ) Sim ( ) Não  

23. A Escola possui um site (página na Internet) ( ) Sim ( ) Não 

 
3ª Dimensão - Formação docente para o uso das TIC 
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24. Na sua formação académica constou ou consta alguma disciplina ligada à metodologia de 

ensino por recurso a computadores?  ( ) Sim        ( ) Não  

25. Ao longo da sua carreira profissional realizou alguma formação/treinamento para ensinar com 

computadores/TIC na educação?           ( ) Sim        ( ) Não 

26. Que tipo de treinamento/formação teve para ensinar com computador/TIC? (Assinale as 

opções que se enquadram no seu caso). 

 Autoformação. 
 Apoio de colegas/amigos. 
 Apoio familiar 
 Formação inicial 
            No decurso da minha formação superior  
            Tenho formação superior em informática educativa 
 Em ações de formação promovidas por iniciativa da escola. 
            Em ações de formação promovidas pela Direção da educação/Ministério da Educação 
 De outra forma. Qual? _______________________________________________ 
            Não tenho qualquer formação/treinamento para ensinar com computador / TIC. 
 
27. Se não teve formação/treinamento para ensinar com as TIC, qual foi o motivo?  

( ) Falta de tempo; ( ) Falta de oportunidade; ( ) Dificuldade financeira;    ( ) Falta de interesse; ( ) 

Outro. Qual? ____________________________________________________________________ 

 
28. Esta escola já realizou, por iniciativa própria, ações de formação no domínio do uso 
pedagógico das TIC?  

Sim  
Não  

            Não disponho dessa informação.  

29. A última ação de formação promovida por esta escola, no âmbito do uso pedagógico 
das TIC foi:  

Há menos de seis meses.  
Há um ano atrás.  
Há mais de dois anos. 
Não disponho dessa informação. 

 
30. Qual foi a última vez que frequentou uma ação de formação e/ou capacitação para o uso 
pedagógico das TIC?  

Há menos de seis meses.  
Há um ano atrás.  
Há mais de dois anos.  
Nunca frequentei uma ação de formação desta natureza.  

 
31. Caso tenha feito formação contínua em TIC, indique em que modalidade isto se efetivou.  

Presencial  
Semi-presencial  
A distância (EaD) 

 
32. Se realizou uma ação de formação e/ou capacitação do uso pedagógico das TIC, acha 
que ela contribuiu para melhorar a sua prática pedagógica?  

Contribuiu inteiramente.  
Contribuiu em parte.  
Não contribuiu.  
Não fiz nenhuma formação/capacitação para o uso pedagógico das TIC 
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4ª Dimensão – Políticas estratégicas para uso pedagógico das TIC 
 
33. Conhece o Projeto Pedagógico da escola?  

Conheço muito bem.  
Conheço, mas não em pormenor.  
Não conheço 

 
34. Considera que o incentivo à utilização das TIC aparece de forma bem definida no Projeto 
Pedagógico da escola?  

Sim, aparece bem definido.  
Aparece, mas não muito explícito  
Não aparece 

  
35. Existem referências ao uso pedagógico das TIC no Projeto Pedagógico, com a indicação 
dos seus objetivos e estratégias e de como se pode alcançar os respetivos resultados?  

Sim  
Bastantes  
Existem, mas apenas de modo pontual (ex.) 
Quase nenhumas 
Não. 

36. Como são selecionados os conteúdos ministrados nas aulas? 

 Por intermédio do programa fornecido pelo Ministério da Educação. 

 Por intermédio do programa elaborado pela direção da escola 

 Por intermédio de um programa elaborado por mim 

 Por intermédio de programa de uma outra escola 
 De outra forma. Qual_____________________________________________________ 
 
 
37. Nas reuniões de coordenação pedagógica, o uso das TIC:  

É trabalhado com relevância e muito bem destacado.  
É trabalhado de forma secundária e sem muito destaque.  
Não é trabalhado.  

 
38. Há coordenação entre os professores, em relação aos conteúdos a serem lecionados 
por recurso às TIC?  

Habitualmente  
Raras vezes.  
Nunca. 

 
OBS: Após análise da questão 42 e 43, foi possível concluir que as respetivas informações 
podem ser obtidas a partir da questão 44. Gostaria de obter opinião do professor. Obrigado. 
 
39. As TIC fazem parte do plano de ação/atividade dos órgãos executivos da gestão da 
escola?  

Penso que sim.  
Penso que não.  
Não disponho dessa informação. 

 
40. Nesta escola, as TIC proporcionaram mudança essencialmente em aspetos:  

De natureza administrativa.  
De natureza pedagógica. 
Tanto de natureza administrativa como pedagógica  
Em nenhum especto  

 
41. O uso das TIC produziu alguma das seguintes mudanças nas rotinas administrativas 
desta escola?  

Sim, nos procedimentos relativos à organização dos Dossiers dos alunos.  
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Sim, nos procedimentos relativos à organização da vida funcional dos professores e 
funcionários.  
Sim, nos procedimentos de comunicação com a comunidade onde a escola está inserida  
Sim, nos procedimentos de comunicação com os pais e encarregados de educação 
(avisos diversos, acesso à avaliação dos alunos, mudanças no horário da escola, reunião 
com pais e professores, envio de boletins ou de textos sobre o desenvolvimento das 
crianças, indicação de leituras, etc.).  
Sim, nos aspetos referente a planificação das aulas. 
Sim, nos aspetos referente ao processo de ensino e aprendizagem  
Nenhumas mudanças 

 
42. A escola tem um projeto específico para a utilização pedagógica das TIC?  

Sim. Mencione: ___________________________________________________  
Não.  
Não tenho conhecimento. 

 
43. Já alguma vez participou no desenvolvimento de projetos sobre as TIC nesta escola?  

Sim. Mencione: ___________________________________________________ 
Não 

44. Na sua opinião, a direção da escola está comprometida com a integração bem-sucedida da 

utilização das TIC na escola?  

Sinto que está inteiramente.  
Sinto que está em parte.  
Sinto que não.  
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5ª Dimensão – Fatores potenciadores e obstáculos que incidem nas políticas públicas de integração das TIC em contexto educativo. 

45. Indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações relacionadas com os fatores promotores da utilização das TIC  

em contexto escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Usar o computador, a Internet e outros recursos tecnológicos  

Não 
concordo 

Concordo 
pouco 

 
Concordo 

Concordo 
muito 

Interessa muito aos alunos     

Motiva/estimula a aprendizagem.     

Promove uma aprendizagem mais dinâmica.     

Permite o acesso a outras fontes de informação.     

Permite desenvolver competências de aprender a aprender.     

Facilita a troca de ideias e conhecimentos com colegas e outras entidades de 
locais diferentes. 

    

Encoraja a trabalhar em colaboração.     

Ajuda a adquirir conhecimentos novos e efetivos.     

Permite uma melhor gestão das aulas     

Ajudam a ensinar com maior eficácia     

Possibilita administrar as aulas em qualquer lugar em tempo real.      

Exige novas competências ao professor     

Acontece pouco porque obriga a gastar muito tempo em reuniões de 
preparação/coordenação. 

    

É muito difícil porque os equipamentos estão quase sempre avariados     

Outro(s) motivo(s). Qual(is)  
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46. No seu entender quais são os obstáculos mais difíceis de ultrapassar para que as TIC sejam utilizadas na escola?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Não 

concordo 

Concordo 

pouco 

Concordo Concordo 

muito 

    Falta de cadeiras, mesas, bem como o número excessivo de alunos por tuturma/sala.     

Falta de meios (computadores em quantidade suficiente, assim como a falta de internet e outros 

recursos tecnológicos).  
    

Falta de experiência dos professores na utilização dos computadores.     

Falta de organização de seminários para os professores, por parte da escola.     

Falta de experiência dos alunos na utilização dos computadores.     

Falta de interesse/motivação dos professores.     

Falta de interesse/motivação dos alunos.     

Falta de software e recursos digitais (exemplo: CDs com materiais específicos das disciplinas).     

Falta de tempo nas aulas, pois os professores têm de cumprir os programas     

Falta de apoio pedagógico para usar as TIC na aula… 

(p.ex. informação sobre como usar as TIC nas diferentes disciplinas) 
    

Falta de atitudes positivas relativamente ao uso das TIC da parte da escola.     

Falta de materiais que orientem a utilização das TIC como mediador didático.      

Falta de refrescamento/formação específica que o capacitem para trabalhar e enfrentar as novas 

tecnologias de informação e comunicação. 
    

Falta de preparação/treinamento para ministrar a disciplina a partir do uso das TIC.     

Falta de reuniões de coordenação pedagógica, para o uso das TIC na sala de aula.     

Falta de metodologia de ensino para o uso das TIC, no currículo de formação de professores.     

A falta de informação e conhecimento sobre a importância do uso das TIC no processo de ensino e 

aprendizagem. 
    

Falta de envolvimento por parte dos professores na implementação das estratégias para o uso das TIC 

no processo de ensino e aprendizagem. 
    

Falta de compreensão por parte da escola sobre as orientações do Ministério da Educação em relação 

ao que se pretende com a utilização pedagógica das TIC. 
    

Falta de investimento em recursos humanos e em infraestruturas por parte do Ministério da Educação 

para a integração bem-sucedida das TIC nas escolas. 
    

Falta de interação entre os decisores políticos, supervisores e diretores de escolas, e estes, por sua vez, 

com os professores ... 
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Anexo 6 – Entrevista dirigida aos participantes 

Guião de Entrevistas para os responsáveis do Ministério da Educação no 

Namibe com responsabilidade a nível da integração das TIC  

Estimado(a) Dirigente 

A presente entrevista visa obter informação exclusivamente para um trabalho de 

pesquisa no âmbito de um projeto de Doutoramento em Educação, sobre 

“políticas de integração das tecnologias de informação comunicação (TIC) nas 

escolas públicas do II Ciclo do Ensino Secundário do Namibe”, no qual nos 

propormos salvaguardar e garantir o anonimato e a confidencialidade das 

informações que nos prestar. 

Gostaria, desde já, agradecer a sua valiosa colaboração ao participar neste 

estudo, sem a qual não seria possível realizá-lo. Por favor, e tendo em atenção 

que não se trata de fazer qualquer tipo de avaliação, agradeço que responda com 

sinceridade e abertamente, exprimindo a sua perceção e opiniões concretas. 

Pode desistir a qualquer momento, se assim o desejar. As transcrições das suas 

respostas somente serão utilizadas após terem sido por si validadas, pelo que me 

comprometo em fazer chegar a mesma para esse efeito.   

1ª Dimensão - caracterização geral e acesso às TIC. 

1. Com todo respeito, agradeceria que se pronunciasse sobre o seu perfil 

académico e profissional. 

2. Existe alguma interação entre a Direção provincial da educação e as Escolas 

do II CES em relação as medidas estratégica para integração das TIC no plano 

de estudo? Justifique por favor em que se baseia a mesma. 

3. Como carateriza/classifica as Escolas do II CES, em relação ao equipamento 

informático existente. Justifique por favor, debruçando-se sobre condições de 

trabalho existente para uma efetiva integração das TIC no plano curricular. 

2ª Dimensão – Política operativas e estratégicas: indicadores de inclusão 

das TIC a nível da escola e processos associados à sua operacionalização. 
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Em relação as políticas operativa e estratégica para integração das TIC, a nível 

das escolas do II CES (aquisição de mobiliários, equipamentos informático e 

outros recursos tecnológicos como a interne etc., formação e treinamento de 

professores para utilização dos respetivos recursos, bem como o estabelecimento 

de medidas que possibilita guiar o processo em causa para consecução dos 

objetivos), definidos no plano de estudo e que decorrem das políticas de 

integração das TIC em Angola no âmbito da reforma vigente:   

4. Quais foram as ações desenvolvidas a nível da Direção da Educação? 

5. Que resultados emergiram da aplicação das respetivas ações 

empreendidas? 

6. Pode-se afirmar que o processo de implementação das políticas de 

integração das TIC, no planos de estudos, a nível das escolas do II CES, 

são bem planejadas e fornecem resultados visíveis? Justifique por favor. 

3ª Dimensão – fatores promotores/inibidores da aplicação das políticas de 

integração das TIC. 

 

7. Que potencialidades e constrangimentos se registam, na implementação 

das políticas de integração das TIC? 

8. Que possíveis fatores facilitam a implementação da política de TIC a nível 

do II CES?  

9. Que possíveis fatores dificultam a implementação das TIC, a nível do II 

CES? O que você sugere para superar esses obstáculos?  

Guião de Entrevistas para diretores de escolas do II CES 

Estimado(a) Diretor(a)  

A presente entrevista visa obter informação exclusivamente para um trabalho de 

pesquisa no âmbito de um projeto de Doutoramento em Educação, sobre 

“políticas de integração das tecnologias de informação comunicação (TIC) nos 

planos de estudos das escolas públicas do II Ciclo do Ensino Secundário do 

Namibe”, no qual nos propormos salvaguardar e garantir o anonimato e a 

confidencialidade das informações que nos prestar. 
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Gostaria, desde já, agradecer a sua valiosa colaboração ao participar neste 

estudo, sem a qual não seria possível realizá-lo. Por favor, e tendo em atenção 

que não se trata de fazer qualquer tipo de avaliação, agradeço que responda com 

sinceridade e abertamente, exprimindo a sua perceção e opiniões concretas. 

Pode desistir a qualquer momento, se assim o desejar. As transcrições das suas 

respostas somente serão utilizadas após terem sido por si validadas, pelo que me 

comprometo em fazer chegar a mesma para esse efeito.   

1ª Secção - caracterização geral e acesso às TIC. 

1. Com todo respeito, agradeceria que se pronunciasse sobre o seu perfil 

académico e profissional. 

2. Descreva a escola que dirige em termos de funcionalidade e do número de 

efetivos (pessoal administrativo, professores e alunos) existente. 

3. Como carateriza/classifica a sua Escola em relação ao equipamento 

informático existente. Justifique por favor, debruçando-se sobre condições de 

trabalho existentes para uma efetiva integração das TIC no plano de estudo. 

2ª Secção – Política operativas e estratégicas: indicadores de inclusão das 

TIC a nível da escola e processos associados à sua operacionalização. 

Em relação as políticas operativas e estratégicas para integração das TIC, a nível 

das escolas do II CES (aquisição de mobiliário, equipamentos informáticos e 

outros recursos tecnológicos como a interne etc., formação e treinamento de 

professores para utilização dos respetivos recursos, bem como o estabelecimento 

de medidas que possibilita guiar o processo em causa para consecução dos 

objetivos), definidos no plano de estudo e que decorrem das políticas de 

integração das TIC em Angola no âmbito da reforma vigente:  

4. Quais foram as ações desenvolvidas a nível desta instituição? 

5. Que resultados emergem da aplicação das respetivas ações 

empreendidas? 

6. Pode-se afirmar que o processo de implementação das políticas de 

integração das TIC, no plano de estudos, a nível das escolas do II CES, 

são bem planejadas e fornecem resultados visíveis? Justifique por favor. 
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3ª Secção – fatores promotores/inibidores da aplicação das políticas de 

integração das TIC. 

 

7. Que potencialidades e constrangimentos se registam, na implementação 

das políticas de integração das TIC? 

8. Que possíveis fatores facilitam a implementação da política de TIC a nível 

do II CES?  

9. Que possíveis fatores dificultam a implementação das TIC, a nível do II 

CES? O que você sugere para superar esses obstáculos?  
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Anexo 7 – Consentimento informado 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________, tomei 

conhecimento do estudo de doutoramento em que serei incluído/a e compreendi a 

explicação que foi feita acerca da investigação em curso. Tive conhecimento de 

que a participação é voluntária e de que posso em qualquer altura abandonar ou 

desistir do estudo, sem qualquer consequência. Foi-me igualmente garantido que 

todos os dados relativos à identificação dos participantes neste estudo serão 

tratados de modo confidencial, salvaguardando o seu anonimato. 

Para os devidos efeitos, declaro que aceito participar de livre vontade no estudo 

de doutoramento acima mencionado, consentindo que sejam utilizados os dados 

provenientes dos trabalhos realizados no âmbito da entrevista anuída. Autorizo, 

também, a divulgação no meio científico dos resultados obtidos, estando sempre 

garantido o anonimato. 

 

Namibe, ________ de ______________________ de 2019 

 

 

 

Projeto de Doutoramento em Educação, sobre “políticas de integração das tecnologias de 

informação comunicação (TIC) nas escolas públicas do II Ciclo do Ensino Secundário do 

Namibe”, em curso na Universidade de Aveiro. 


