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resumo 
 
 

O estudo que aqui se apresenta pretende caracterizar os professores de inglês 
das escolas secundárias e secundárias com 3º Ciclo, relativamente às suas 
atitudes e competências quanto à utilização das TIC no ensino da língua 
inglesa, no distrito de Setúbal. Paralelamente, o projecto de investigação 
pretende identificar os factores que explicam a resistência/adesão destes 
professores ao uso das TIC na prática lectiva, ao mesmo tempo que tem como 
finalidade determinar, a partir de um balanço dos resultados obtidos, um 
conjunto de características positivas que permitam a sua integração na 
formação inicial e contínua de professores de inglês em TIC, através de 
propostas e/ou recomendações a fazer.  
Na verdade, este estudo permitiu-nos concluir que os professores de Inglês 
deste distrito têm já uma familiaridade com as TIC que julgávamos menos 
evidente, havendo, de facto, um avanço na adesão às tecnologias que o nosso 
contacto anual com professores na formação contínua não permitia 
descortinar.  
De qualquer modo, e pesem embora os avanços na adesão às TIC, constatou-
se que os professores de Inglês deste distrito usam ainda muito pouco as 
tecnologias em trabalho lectivo com alunos. 
Os factores que determinam esta situação são também analisados nesta 
investigação, permitindo-nos chegar a algumas conclusões de interesse para a 
formação dos professores de Inglês em TIC, de modo a que se tente levar 
estes profissionais a mudarem de atitude em relação à integração das 
tecnologias na sua prática lectiva. 
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abstract 
 

The aim of this study is to characterize the teachers of English of the secondary 
schools and secondary schools with 3rd grade, in the district of Setúbal, 
according to their attitudes towards and skills in the use of ICT in English 
language teaching. 
This research project also aims at identifying the factors of resistance/adhesion 
of these teachers to the use of ICT in their teaching practice. It has also the 
goal of determining, from the reflection made according to the results achieved 
from the data gathered, a set of positive characteristics that may be proposed 
or recommended for integration of ICT training in pre and in-service teacher 
education programmes of English language teachers. 
In fact, this study has allowed us to conclude that the teachers of English of this 
district are familiar with ICT, which we thought less apparent, showing an 
advance towards the adhesion to technologies that our annual contact with in-
service training teachers did not permit to unveil. 
Anyway, in spite of the advances as for the adhesion to ICT, there’s been 
witnessed that the teachers of English of this district still use technologies very 
little in their teaching practice with students. 
The factors that lead to this situation are also analysed in this research project, 
allowing us to draw some conclusions that may be interesting for ICT in-service 
teachers’ training, so that one can try to make these professionals change their 
attitude towards the integration of technologies in their teaching practice.  
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1. PROBLEMÁTICA EM ESTUDO E SUA JUSTIFICAÇÃO  

A experiência acumulada na ESE de Setúbal, enquanto formadora de professores de 

línguas, no âmbito da utilização educativa das TIC, muito particularmente no distrito de 

Setúbal, tem mostrado, ao longo dos anos, duas grandes tendências no posicionamento 

dos professores perante as TIC – uma a que se poderá chamar de tecnofobia (resistência 

à tecnologia) e outra que rotularemos de tecnolatria (adesão à tecnologia), de acordo 

com os conceitos defendidos por Bento Duarte Silva1. 

É, de facto, nesta dicotomia que assenta o interesse em se desenvolver uma 

investigação nesta área. 

Na verdade, se por um lado conseguimos justificar facilmente o fenómeno da tecnolatria, 

ou adesão à tecnologia, pela área de trabalho que temos vindo a desenvolver, 

associando-a naturalmente aos conceitos de inovação, de mudança de atitudes e de 

desenvolvimento de boas práticas, por outro associamos a tecnofobia à noção de 

resistência à inovação, resistência à mudança por parte dos profissionais de ensino, o 

que nos leva a pensar no tipo de formação de professores em Tecnologias de Informação 

e Comunicação que é oferecida aos professores de línguas e muito particularmente aos 

de inglês do 3º ciclo e ensino secundário do distrito de Setúbal (público bem conhecido, 

visto ser o grupo originário de trabalho, a zona habitacional e de desenvolvimento 

profissional da investigadora). Esta questão foi também uma das balizas orientadoras do 

estudo feito, uma vez que se tentou perceber se as atitudes dos professores de inglês 

deste distrito para com as TIC têm alguma relação com o tipo de formação a que têm 

estado sujeitos ou se, por outras palavras, a formação em TIC oferecida aos professores 

privilegia apenas o adestramento tecnológico ou se, por outro lado, faz jus à integração 

das TIC nas práticas lectivas. 

Boger (op. cit.), citando Roblyer & Edwards (2000), resume bem esta dupla perspectiva 

perante a tecnologia, no dealbar deste milénio: 

“(…) as we stand at the edge of this new millennium, gazing out into its uncharted expanse, 
some of us feel as if we are stepping out onto a launching pad; others feel at the brink of an 
abyss. Some see the challenges and the marvels to come and are exhilarated; some see only 
the certainty of change and its uncertain outcomes and are apprehensive. How amazing it is 
that the influence of technology is a primary force shaping both perspectives. All of us recognize 
the vital role computers and other electronic tools have played in bringing us to the place where 
we stand now (…)” Boger (2001:2) 

                                                 
1 Silva, B. D. (1998) Questionar os fundamentalismos tecnológicos: tecnofobia versus tecnolatria. Disponível on-line  
http://www.nonio.uminho.pt/actchal99/Bento%20Silva%2073-89.pdf em 26 Dez 2004. 
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Ainda hoje num programa da televisão portuguesa2 um entrevistado confessava que, 

numa formação em multimédia que tinha dinamizado, quatro dos seus formandos eram 

professores e que estes foram os piores alunos do curso, sobretudo pela atitude 

demonstrada, de não levarem a sério nada do que se lhes ensinava neste âmbito, o que 

foi seriamente criticado pelos presentes no debate cujo tema era “O choque tecnológico 

em Portugal”. 

Na verdade, a questão da atitude dos professores perante as novas tecnologias parece 

estar no cerne da problemática da falta de adesão destes profissionais à utilização das 

tecnologias. A ideia com que se fica é que no geral os professores não acreditam nestas 

ferramentas enquanto elementos indutores de novas práticas, facilitadores de novas 

metodologias.  

No entanto, a oferta de acções de formação contínua em TIC tem sofrido um aumento 

relevante por parte das entidades formadoras, indo ao encontro do que se pensa ser uma 

necessidade manifestada pelos professores.  

Brito et al. referem que de 2000 a 2003: 

“O volume de formação em TIC registou um crescimento significativo em todos os tipos de 
formação caracterizados neste estudo, (…) (com uma taxa de crescimento de 45%)” (Brito et 
al. , 2004:37) 

Por outro lado, em relação ao aumento do número de formandos, os mesmos autores 

relatam que: 

“O número de formandos em acções TIC cresceu cerca de 10% em relação ao número total de 
professores em formação, ao longo dos quatro anos abrangidos pelo estudo” (Brito et al., 
2004:39) 

Sendo assim, como explicar o afastamento, visível por qualquer leigo, de grande parte 

dos professores em relação a esta problemática da utilização educativa do computador? 

Será que os docentes querem, de facto, aprender a trabalhar com tecnologias, apenas 

para uso pessoal, sendo as tecnologias usadas profissionalmente apenas na preparação 

das suas aulas? Será por esta razão que há um aumento real da oferta de formação 

nesta área? Então e depois de vinte anos de formação de professores em TIC não será 

de se reavaliar todo o processo e tentar perceber o que leva os professores a rejeitar 

estas ferramentas na sua prática lectiva? 

Davies (2002:18) afirma que “many learning opportunities are offered by new 

technologies but they are not fully exploited, mainly owing to the lack of relevant training 

offered to teachers”. 

                                                 
2 In “A Revolta dos pastéis de nata” em 7 de Maio de 2006 
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Na verdade, uma das questões que mais nos motivou para este estudo foi o facto de nos 

questionarmos frequentemente sobre os efeitos precários de todo o trabalho 

desenvolvido no âmbito da formação em TIC, durante vários anos, dando lugar a dúvidas 

sobre o que poderia estar errado, e fundamentalmente sobre o que haveria a fazer para 

se ultrapassar este obstáculo. 

No relatório de Moreira & Leal (2006) sobre a utilização de conteúdos digitais nas escolas 

portuguesas conclui-se que “as TIC constituem um importante auxiliar na formação geral 

dos alunos numa “comunidade cada vez mais global" (op. cit.:39). No entanto, o relatório 

apresenta uma “população genericamente alheada das TIC” (op. cit.:39), especialmente 

no que diz respeito à sua aplicação didáctica e profissional; sendo a sua utilização 

relegada para um plano mais pessoal. As escolas contribuem também para este 

alheamento, uma vez que desconhecem o seu “parque tecnológico Interno” (op. cit.:39). 

Os autores reconhecem a urgência da criação de “mecanismos de liderança tecnológica 

nos agrupamentos e nas escolas que favoreçam a disseminação de boas práticas, (...) no 

sentido da promoção da integração das TIC no quotidiano escolar" (op. cit.:39). 

Parece, pois, pertinente haver um estudo nesta área que nos permita questionar as 

atitudes dos professores que, por questões de organização deste trabalho, estão 

categorizados e situados em lados opostos duma barreira imaginária: os aderentes às 

TIC para um lado e os resistentes para o outro. 

Será também interessante entender se as atitudes dos professores perante o uso das 

TIC em contextos escolares estão relacionadas com a sua formação inicial (quando 

terminaram a formação, com que idade, em que instituição, etc.) e ainda que factores 

determinam a sua adesão e/ou a sua rejeição ao uso das tecnologias no ensino. 

Espera-se ainda que este estudo possa contribuir para a elaboração de propostas e/ou 

recomendações para a formação de professores de inglês em TIC, sua última finalidade. 

2. QUESTÕES INVESTIGATIVAS E OBJECTIVOS DO ESTUDO  

Com este estudo pretende-se obter resposta para as seguintes questões: 

• Que atitudes têm os professores de Inglês das escolas secundárias e secundárias 

com 3º ciclo do distrito de Setúbal em relação à utilização das TIC no ensino-

aprendizagem da língua inglesa? 
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• Que factores determinam a adesão e/ou a resistência à utilização das TIC pelos 

professores de Inglês das escolas secundárias e secundárias com 3º ciclo do 

distrito de Setúbal? 

• Há alguma conexão entre a formação inicial e contínua dos professores e a sua 

atitude em relação à utilização das TIC no ensino? 

3. PERTINÊNCIA DO ESTUDO 

A pertinência deste estudo advém das perspectivas e objectivos traçados pelos vários 

governos do primeiro mundo, onde as tecnologias são consideradas as pedras basilares 

para o desenvolvimento deste século. Será de relembrarmos a proposta de decisão do 

Parlamento Europeu e que adoptou um programa plurianual (2004 - 2006) para a 

integração efectiva das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nos sistemas 

europeus de educação e formação (Programa eLearning, 2004).  

Também o Conselho Europeu de Lisboa em 2000 definiu como plano estratégico até 

2010 que a União Europeia se tornasse a “economia baseada no conhecimento mais 

dinâmica e competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento económico 

sustentável”. (Comissão das Comunidades Europeias, 2003) 

Ora isto só seria possível, de acordo com o mesmo documento, com “uma transformação 

radical da economia europeia", e também com "um programa estimulante para [...] 

modernizar os sistemas de protecção social e de ensino". (op. cit., 2003). 

A escola, como é óbvio, não se pode alhear deste fenómeno, uma vez que lhe cabe, em 

grande medida, a responsabilidade da mudança de práticas e de atitudes, através da 

promoção de novas competência a serem adquiridas pelos alunos que serão os cidadãos 

desse futuro que se pretende dinâmico e competitivo, capaz de contribuir para o 

crescimento duma economia que traga mais riqueza e equidade para a Europa. 

O Conselho Europeu aprovou, para esse fim, um programa ("Educação & Formação para 

2010") com metas a atingir que fizessem da Europa e dos seus sistemas de educação 

"uma referência mundial de qualidade, até 2010" (op. cit., 2003). 

Para que esta mudança aconteça no nosso sistema educativo, à semelhança de todos os 

outros da União Europeia, terá que haver grandes mudanças de atitude para com as TIC, 

ao nível de cada escola do nosso país, sendo os professores os protagonistas desta 

alteração de fundo. É que as “tecnologias põem à disposição dos cidadãos uma massa 

extraordinária de informação, colocando à escola e aos professores o desafio de 
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desenvolver nos jovens a capacidade de lidar de forma crítica e pertinente com esse 

importante recurso estratégico” (Ponte et al., 2000:5). 

Sendo assim, constata-se haver uma necessidade premente de entrosamento dos 

docentes neste mundo das tecnologias de informação e comunicação, o mais 

rapidamente possível, para o que há que desenvolver estratégias capazes de resolver o 

problema da relutância de uma parte considerável destes profissionais em lidar com 

estas novas áreas de saber. 

Os professores de línguas precisam de ser cativados para este mundo tecnológico, numa 

tentativa de se diminuir o distanciamento existente em relação ao uso das TIC nas suas 

práticas lectivas, com o proporcional adiamento de inovação, que em nada contribui para 

o arejamento de metodologias que urge experimentar e avaliar. 

As TIC, ao desempenharem um papel importante nos processos de desenvolvimento de 

ideias, poderão reforçar a nossa imaginação, curiosidade, questionamento e criatividade 

(Negroponte, 1995) podendo constituir um factor decisivo para uma postura diferente do 

professor perante os novos alunos desta sociedade da informação e do conhecimento, 

que coabitam com os computadores nos seus quartos e que tratam a Internet por tu, 

numa relação íntima, indissociável do seu existir. 

Como adianta Papert “la información está en los niños. Ellos son el poder que cambiará 

las escuelas. Ellos saben mucho más que muchos de los maestros, colectivamente. Las 

computadoras en los hogares es la más grande fuente de cambio en la educación”3  

Como justificar, então, uma escola onde os computadores são ainda usados nas aulas 

como prémio pelo bom desempenho ou como método para tratar problemas de 

comportamento dos mais jovens? Papert alerta-nos para o que “está a ser feito na escola 

[que] é uma mascarada evidente do que poderia ser feito com o computador” (Papert, 

1997: 43) 

Perante isto, há que tentar entender os factores que levam os professores a manifestar 

relutância em utilizar as TIC com os seus alunos, depois dum processo de quase vinte 

anos de formação oferecida em tecnologias. O que pensar? Como agir? O que fazer?  

Se as tecnologias podem ser um factor determinante de sucesso escolar e até de 

desenvolvimento económico e social do mundo, há que repensar o papel do professor na 

sala de aula e a sua familiaridade com as TIC, uma vez que, como nos diz Hargreaves 

                                                 
3Disponível on-line  em http://www.mondragonangeltowns.net/paradiso/EscuelasOut.html, em 13 de Maio de 2006 
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(2004:18), “uma economia do conhecimento depende da capacidade de pensar, aprender 

e inovar”. 

Os professores de línguas não poderão demitir-se desta tendência do novo mundo, pelas 

razões gerais já avançadas e também pela especificidade das suas aulas onde a 

comunicação é uma das competências básicas a ser treinada, incentivada, trabalhada. 

As TIC poderão aqui ser fundamentais para ajudar a inovar metodologias, apresentando-

se como ferramentas ao serviço da globalização de conhecimentos no seu melhor, 

estreitando laços, estabelecendo pontes entre povos de geografias, culturas e línguas 

diferentes, fomentando o trabalho em colaboração com escolas geograficamente 

distantes, estimulando a comunicação tanto oral como escrita, dando um sentido de 

pertença a comunidades de pessoas culturalmente distintas, mas que se juntam apenas 

porque a tecnologia o permite, ajudando a criar um mundo eventualmente mais criativo, 

mais participativo e mais tolerante. 

É por tudo isto que o estudo que nos propusemos fazer se nos afigura interessante e 

pertinente, uma vez que o próprio relatório Becta em 2004 (op. cit.) apontava directrizes 

para estudos a desenvolver, salientando a necessidade de se prosseguir a investigação 

sobre o fenómeno da utilização das TIC pelos professores sectorialmente, por disciplinas, 

focalizando algumas barreiras em pormenor para se poderem agrupar. 

Este relatório (op. cit.) sugeria também que a investigação tivesse como objectivo a 

determinação de acções a implementar para se ultrapassar os principais obstáculos à 

utilização das TIC pelos professores, o que poderia levar à experimentação de possíveis 

intervenções que fizessem aumentar o uso das TIC nas escolas. 

Pelas razões adiantadas anteriormente, o estudo que aqui se apresenta poderá constituir 

um contributo sério para a compreensão desta problemática.  

4. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO  

Este estudo está organizado em duas grandes partes, sendo a parte I constituída pela 

apresentação do estudo nas suas linhas gerais e pelo enquadramento teórico que 

enformou toda a investigação, tendo como ponto de partida duas grandes áreas 

temáticas: (i) a escola em tempo de mudança, onde se analisam os principais factores e 

obstáculos à mudança, perspectivando-se as TIC como um factor de mudança na escola 

dos nossos dias e (ii) os professores e a utilização das TIC onde, através dos autores 

referenciados, se pretende discutir os impactos, as atitudes e a formação dos professores 
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em TIC, e a sua relação com a prática lectiva, com incidência especial no ensino de 

línguas. 

A parte II constituída pelos capítulos III, IV e V constitui a apresentação do estudo 

propriamente dito. Assim, no capítulo III apresentamos a metodologia da investigação 

usada, a partir da caracterização do estudo que nos propusemos fazer, dos 

procedimentos metodológicos seguidos e da descrição dos instrumentos de recolha de 

dados. 

No capítulo IV fazemos o tratamento dos dados recolhidos através do questionário feito 

aos professores de inglês do ensino secundário do distrito de Setúbal, das entrevistas a 

quatro professoras respondentes ao questionário e a alguns dos seus alunos e ainda da 

observação de aulas das docentes entrevistadas. 

No capítulo V apresentam-se as conclusões do estudo, de acordo com a análise feita, de 

modo a retirarmos evidências que nos possam permitir responder às questões 

investigativas de onde partimos, questionando os resultados obtidos, confrontando-os 

com a revisão da literatura feita. A finalizar o estudo apontamos uma série de 

recomendações neste domínio, de acordo com os resultados obtidos na investigação, 

relativamente à formação em TIC, muito especialmente em relação à formação contínua 

de professores de Inglês no distrito de Setúbal. 
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1. INTRODUÇÃO 

A introdução das TIC no ensino começou a sua expansão nos anos 80, onde foram feitas 

as primeiras tentativas, um pouco por todo o mundo, de integrar as tecnologias de 

informação e comunicação no ensino das várias disciplinas. Deste modo, os países 

foram-se organizando no sentido de irem lançando a semente que deveria frutificar 

rapidamente, isto é, foram estruturando as bases para o desenvolvimento de projectos a 

nível nacional ou internacional que facilitassem a integração das TIC nas práticas dos 

professores. 

Para isso, foram sendo lançados projectos ou programas que se iam alicerçando no 

terreno, sendo a formação de professores assumida como a questão fundamental para a 

resolução deste problema. A escola não tinha ainda tomado consciência da importância 

das TIC na vida activa e continuava de costas para a sociedade da informação em que já 

estava inserida. 

Os governos dos países, nomeadamente os europeus, cedo entenderam este fosso entre 

a escola e a sociedade em geral e por isso rapidamente tentaram pôr cobro a esta 

situação.  

Foi assim que em 1985 surgiu em Portugal o projecto Minerva, (1985-1994), uma 

referência a nível internacional, avaliada por especialistas da OCDE4, onde se reconhece 

o envolvimento entusiástico de equipas interdisciplinares de professores, entre docentes 

e investigadores de instituições de ensino superior e professores dos ensinos básico e 

secundário. 

O projecto Minerva foi, na verdade, o responsável pela introdução dos computadores nas 

nossas escolas, estando ancorado em duas linhas mestras de actuação: 

• divulgar as TIC e as diversas propostas para o seu uso adequado em contexto 

educativo; 

• apoiar a formação e acompanhamento dos professores para a implementação de 

experiências com alunos em diferentes contextos educativos. 

                                                 
4 Relatório dos avaliadores do projecto MINERVA (1994) OCDE DEP GEF Ministério da Educação. Departamento de 
Programação e Gestão financeira. 
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Após 3 anos de “travessia no deserto” nos programas nacionais de apoio às TIC, foi 

lançado em 1997 outro programa de incentivo à integração das TIC nas escolas 

portuguesas – o Programa Nónio - Século XXI5. 

Ergue-se então novo desafio às escolas e aos professores, uma vez que este programa 

surge depois do hiato produzido pelo final do Projecto Minerva, sem qualquer perspectiva 

de continuação durante três longos anos, após o que se pretende de novo reacender a 

velha chama dos professores, em função da integração das TIC em contextos educativos, 

com um cenário qualitativamente diferente, onde a Internet, com o acesso à informação 

através das redes de dados, da comunicação instantânea a distância e da publicação e 

divulgação on-line de materiais educativos, trouxe uma mais-valia ao trabalho a 

desenvolver. 

O relatório “2004 Report: ICT in schools – the impact of government initiatives - 

Secondary art and design” dá-nos conta do impacto das iniciativas governamentais em 

TIC entre Abril de 2002 e Dezembro de 2003 no Reino Unido6. 

No entanto, a literatura da especialidade alude frequentemente às barreiras quanto ao 

uso das TIC no ensino. 

O relatório Becta 7 , um organismo governamental do Reino Unido para as TIC na 

educação, resume as descobertas recentes da investigação sobre os obstáculos no uso 

das TIC, ao nível do professor e ao nível da escola. 

Paiva (2002:9), no seu estudo “As tecnologias de informação e comunicação: utilização 

pelos professores”, apresenta também dois tipos de barreira à utilização das TIC nas 

escolas portuguesas. 

“(…) as barreiras para o uso das TIC em contexto educativo são ainda muitas. Podemos 
agrupá-las em duas classes: uma que se prende com o parque informático das escolas e outra 
que tem a ver com os constrangimentos do(s) agente(s) educativo(s). Ambas são passíveis de 
constituir alibis perfeitos para tudo continuar “como dantes.” 

De qualquer modo, os resultados deste estudo caracterizam as atitudes dos professores 

inquiridos, face ao uso das TIC em contexto educativo. 

Ramos et al. (2001) no estudo “A escola que aprende: um estudo múltiplo de casos no 

domínio da integração das TIC na escola”, identificou os factores facilitadores e os 

obstáculos à integração das TIC na escola. 

                                                 
5 Despacho Nº 232/ME/96, de 4 de Outubro de 1996. Disponível on-line  em http://www.dapp.min-edu.pt/nonio/defaulta.asp 
em 13/12/2004. 
6 Disponível on-line  em www.ofsted.gov.uk em 13/12/2004 
7 Disponível on-line  em www.becta.org.uk/research em 13/12/2004 
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Reeves (1998), por seu turno, em “Answering critics of media and technology in 

education” tenta analisar as questões que outros autores colocaram em relação ao uso 

dos media e das TIC na educação nesta sociedade da informação e/ou do conhecimento. 

O autor deste artigo de opinião conclui que as tecnologias são preferencialmente 

ferramentas cognitivas para aprender e não professores de substituição; diz ainda que as 

TIC são veículos de conteúdos e de pedagogia cujo design deve ser arquitectado pelos 

professores e que a integração das TIC e dos media no ensino deve ser apoiada pela 

investigação e pela avaliação. 

Na verdade, trabalhos como “Orientations for ICT in French immersion schools. Pratiques 

exemplaires en technologies de l’information e de la communication” (2001), permitem-

nos obter informação sobre a maneira como as TIC estão a ser implementadas nas 

escolas de imersão francófonas e ainda sobre exemplos de boas práticas que permitem a 

implementação real deste programa em Alberta, Canadá. 

Também a União Europeia se debate no momento com a cultura tecnológica dos seus 

estados membros, tendo assumido uma estratégia decisiva sobre a integração das TIC 

no ensino, no sentido da mudança de atitudes. 

O Parlamento Europeu adoptou um programa plurianual (2004 - 2006) para a integração 

efectiva das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nos sistemas europeus de 

educação e formação (Programa eLearning), onde se assume que “(…) o pleno 

desenvolvimento das potencialidades da Internet para a melhoria do acesso à educação 

e à formação, assim como da qualidade da aprendizagem, é essencial para a construção 

de uma sociedade europeia do conhecimento”. O Conselho de Ministros, na resolução de 

18 de Outubro de 2001 “(…) convidou os Estados-Membros a tomarem medidas 

relacionadas com a aprendizagem electrónica no sentido de garantir a plena participação 

de pessoas desfavorecidas numa sociedade baseada no conhecimento (…)”, para o que 

em todos estes estados membros “(…) se afiguram necessárias políticas específicas para 

a integração das TIC nos sistemas de educação e formação, para o que se iniciou no 

âmbito da iniciativa eLearning, (…) uma estreita cooperação com os Estados-Membros 

em diversos domínios, tais como a formação de professores(…)”.8 

É de facto na formação de professores que poderá estar a base para a mudança de 

paradigma escolar, onde os processos de aprendizagem com as TIC poderão ser 

equacionados, a partir da reflexão a promover neste âmbito, à luz das teorias de 

                                                 
8 Disponível on-line  em 
<http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=PT&numdoc=52002PC0751&model=
guichett> em 27/12/2004 
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aprendizagem, podendo assim dar lugar a mudanças de atitudes dos professores na sua 

relação com a utilização das TIC. 

É de referir que, neste trabalho, se assume o conceito de Castelloti e Moore  (2002:7) de 

atitude “(…) as a predisposition  to react favourably or otherwise to a class of objects (…)” 

e ainda de “(…) information an individual possesses about a particular subject [that] 

consequently shapes his or her set of beliefs on that subject. These beliefs may be based 

either on objective information, or on prejudices and stereotypes. They can be modified 

and have the potential to evolve.” 9 

De acordo com esta definição de atitude poderemos então retomar a ideia que vínhamos 

abordando anteriormente de que só a formação poderá ser o motor da mudança de 

atitudes e de representações dos professores, quanto ao uso das TIC nas suas aulas. 

É certo que Papert chama a atenção para a assimilação pelo velho paradigma 

mecanicista do novo modelo que constituiu a introdução do computador no ensino, 

retirando-lhe, assim, toda a carga inovadora que tinha. Papert chama a estes processos 

“mecanismos de resistência do sistema”. Em “Novo Conhecimento, Nova 

aprendizagem” 10  Seymour Papert alerta para a mudança necessária do modelo de 

transmissão de conhecimentos para o modelo desenvolvimentista, onde se privilegia, em 

termos de educação, um processo de desenvolvimento em vez de um modelo do tipo 

“teaching by telling”. Neste modelo o computador pode ser integrado na escola como 

mais uma ferramenta, a par de tecnologias como o vídeo, a TV, os laboratórios de 

línguas, aparecendo como uma roupagem nova num contexto de velhas rotinas. Papert 

vaticina um novo estatuto para o computador: o de “learner’s technology” por oposição ao 

“conceito de teacher technology” aplicado às outras tecnologias já usadas na escola e 

que nem sempre têm cumprido os desígnios educativos para que foram pensados.  

Na verdade, muitos professores, como nós, são ainda capazes de lembrar os armários 

das escolas com vídeo gravadores que quase ninguém usava, retroprojectores que 

envelheceram sem uso, televisores que adornavam as salas de professores como fim 

último da sua função na escola nos finais da década de 70 e em boa parte da década de 

80. Também aqui, ao nível da “teacher technology” a mudança de atitudes demorou a 

fazer-se, havendo também na altura uma renitência cerrada ao uso destes meios por 

parte da maioria dos professores. No entanto, vinte anos depois, ninguém questiona o 

                                                 
9 Castellotti, V. Moore, D (2002) Social representations of languages and teaching.  Strasbourg: Council of Europe. 
Language Policy Division. Directorate of School , Out-of-school and Higher Education DGIV. Council of Europe 

10 Papert, S. ( 2000) Novo Conhecimento, Nova aprendizagem Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkien 
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seu uso como uma mais avalia na educação, nomeadamente hoje em dia, com a 

introdução das aulas de substituição que, em muitos casos, vêem estes media como 

auxiliares fundamentais das novas funções de professor.  

Por outro lado, António Dias de Figueiredo (1995) problematiza a introdução das TIC na 

escola, chamando a atenção para a necessidade de se encontrar “a new role (…) for 

schools.” Figueiredo aposta na ideia de novos desafios para a escola, como o novo papel 

do professor numa sociedade da informação e do conhecimento. Fala-nos da reinvenção 

da escola onde é necessário “(…) a radical shift from content to context, leading to a 

major challenge in the arena of curriculum development (…).” Para que os professores 

possam acompanhar esta mudança há que alterar a sua formação  

“(…) The shape of teacher training will have to be significantly influenced by this approach (…) 
It certainly includes an effort to find out how to integrate information technologies in education, 
but this becomes just one aspect in a gigantic agenda for action that touches deeply the 
changing aims and ends of education in its relationship with society and technology (…)”11. 

Moore 12 , citando Postman (1990), refere que a era da informação começou com a 

invenção da imprensa escrita e que, desde então, temos dirigido toda a nossa energia e 

inteligência para inventar máquinas que nada fazem senão aumentar e fornecer 

informação. No entanto, de acordo com o mesmo autor “(…) Access to virtually unlimited 

information, however, does not necessarily make the world in which we live any more 

comprehensible”13. 

Postman (op. cit.) é de opinião que os avanços tecnológicos têm consequências 

imprevisíveis e que não é claro logo de início quem vai ganhar e perder. Diz ele que os 

avanços das tecnologias estão a levar ao reequacionamento do conhecimento, das 

competências e dos valores necessários à educação e a uma vida de sucesso. 

Neste contexto, a escola e os professores, em particular, têm de reflectir sobre estes 

novos valores e desafios que a educação lhes coloca. Moore (op. cit.) acentua a ideia de 

que é com a formação inicial dos professores que se resolverá este dilema da escola dos 

nossos dias, apesar do reconhecimento por parte dos professores de carreira da 

necessidade dos seus alunos terem literacia informática e da recompensa sentida por 

eles através das reacções positivas dos alunos às suas tentativas de utilizarem 

tecnologias. 

                                                 
11 Disponível on-line  em http://eden.dei.uc.pt/~adf/whitebk.htm em 26/01/2005 
12 Moore, P. (2002) An Analysis of Information Literacy Education Worldwide, White Paper prepared for UNESCO, the U.S. 
National Commission on Libraries and Information Science, and the National Forum on Information Literacy, for use at the 
Information Literacy Meeting of Experts, Prague, The Czech Republic. Disponível on-line  em 
www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/moore-fullpaper.pdf em 29/01/2005 

13 Postman, N. (1990) Informing ourselves to death. Address to the German Informatics Society, Stuttgart, 11 October 1990 
Disponível on-line  em http://world.std.com/~jimf/informing.html  em 07/02/2005 
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Paiva (2002:7) reitera a mesma ideia, quando afirma: 

“(…) Uma escola que não recorra, ou melhor, que não integre os novos meios informáticos, 
corre o risco de se tornar obsoleta. (…) as tecnologias de informação e comunicação não são 
mais uma ferramenta didáctica ao serviço dos professores e alunos... elas são e estão no 
mundo onde crescem os jovens que ensinamos (...).” 

Brown and Campione (1996:121) confirmam esta necessidade da escola se adaptar à 

sociedade da informação em termos da formação de cidadãos. 

"More than ever before, schools must equip people to deal with facts that they never 
encountered in school. In a scientific and technological society based on an increasingly 
complex and rapid changing information base, a productive member of society must be able to 
acquire new facts, evaluate them critically, and adapt to their implications."  

Pela literatura consultada perpassa a ideia de que os professores são, de facto, os 

verdadeiros agentes da mudança que se antevê como absolutamente necessária, nesta 

sociedade da informação e do conhecimento, apesar de se perceber que a utilização das 

TIC em contextos educativos é ainda um factor de pouca predominância, pese embora o 

reconhecimento por parte dos docentes das vantagens das tecnologias nas suas aulas e 

muito particularmente na preparação das mesmas. 
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2. MUDAR O QUÊ, PARA QUÊ E COM QUEM? 

Sendo os professores os verdadeiros agentes da mudança que os vários sistemas 

políticos e sociais tentam imprimir aos seus sistemas educativos nesta época da pós 

modernidade, de competitividade global, como lhe chama Hargreaves no seu livro “Os 

professores em tempo de mudança” (op. cit.), há que clarificar a questão da mudança no 

desenvolvimento profissional dos professores, o que é que ela envolve, que processos 

integra, a finalidade da mudança e de que modo ela é concretizada ou não pelos 

professores. 

Na verdade, nas escolas do primeiro mundo, onde se faz sentir o efeito da globalização, 

os professores são confrontados sistematicamente com a necessidade de mudar. No 

entanto, "para a maior parte dos professores a questão central da mudança é a de saber 

se ela é de facto prática” (Hargreaves, 1998:12). 

Os professores interrogam-se sobre as mudanças, pesando os prós e os contras desse 

movimento que constitui a mudança, atendendo aos contextos onde se propõe que 

aquela ocorra. Na verdade, os professores parecem saber bem, na prática, o que resulta 

ou não, o que terá sucesso nas suas aulas ou não, o que funciona bem naquela aula, 

naquela turma especial, naquele contexto. Deste modo, a necessidade de mudar anda 

sempre de mãos dadas com “um forte sentido daquilo que resulta ou não; das mudanças 

que serão bem sucedidas e daquelas que o não serão" (Hargreaves, 1998:13). 

Ora um dos problemas fundamentais na reforma educativa é que as pessoas não se 

apercebem das razões para a mudança na educação, porque não lhes é dado o tempo 

necessário para tal, acontecendo o mesmo em relação à integração das TIC no ensino 

(Fullan, op.cit.). De qualquer modo, as escolas estão a mudar, para irem ao encontro das 

necessidades de formação em TIC das comunidades onde estão inseridas e também por 

causa das suas próprias necessidades em obterem mais recursos (Davis, 2000). 

Na verdade, ninguém muda por obrigação, ou por decreto. A educação precisa de ser 

vivida com emoção e para mudar é preciso desejar a mudança. Esse é talvez o maior 

desafio que se coloca hoje em dia à nossa escola, onde aparentemente grandes 

mudanças estão a ser tentadas institucionalmente, perante o desânimo que grassa pelo 

quotidiano das nossas escolas. Os docentes, enquanto aprendizes sociais, têm que ser 

considerados, não apenas pela sua capacidade de mudar, mas também pelos desejos de 

mudança. Ora, é nos professores excepcionais que encontramos os desejos de 

realização, de sucesso e de ultrapassagem de obstáculos tão característicos de 
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professores inovadores, criativos e com forte pendor para a mudança, enquanto factor 

estruturante das suas vidas profissionais (Hargreaves, op. cit.). 

É neste contexto que se deve perspectivar a formação de professores e o seu 

desenvolvimento profissional como algo que seja capaz de os motivar, de modo a que 

estejam emocionalmente abertos à construção de novas realidades na sua prática lectiva. 

Numa gestão economicista da educação em que o tempo é um dos factores primordiais 

de pressão, é fácil esquecer o motor interno do desejo dos docentes, estabelecendo 

normas que rapidamente se espera que dêem fruto em termos da mudança de atitudes.  

O desenvolvimento profissional dos professores não pode ser transformado num sistema 

de regras burocráticas, onde tudo se reduz a uma atmosfera artificial. 

"É através destes ingredientes - e do sentido prático que sustentam - que os próprios desejos 
de mudança dos professores são construídos ou constrangidos. Perguntar se um novo método 
é prático representa mais do que perguntar se ele se ajusta ao contexto, se serve a pessoa, se 
está em consonância com os seus propósitos e se serve ou prejudica os seus interesses. É 
aqui que se localizam os desejos de mudança dos professores, e é necessário que as 
estratégias de mudança tenham em conta tais desejos" (Hargreaves, 1998:14). 

Com efeito, falar em mudança é falar na alteração de algo que está construído, 

estruturalmente assente, é alterar uma identidade.  

"a identidade é um constructo, alicerçado num sentido de autonomia, que se pode situar num 
quadro de referência pessoal, social e profissional. Estrutura-se à medida que o sujeito se 
desenvolve (...)” (Caldeira, 2004:303)  

“a construção da identidade é uma tarefa temporalmente ilimitada e, a todo o tempo, passível 
de redefinição e reconstrução, pese embora a resistência inerente a qualquer recapitulação de 
temas pessoais, atitudes, padrões de comportamento e definição de valores" (Caldeira, 
2004:304). 

Alterar a identidade é difícil e só ocorre quando os professores sentem "problemas ou 

dificuldades (...) na sua actividade profissional ou quando perspectivam possibilidades de 

progressão na carreira" (Caldeira, 2004: 304). 

Carney (1998:325) examinou um programa de desenvolvimento profissional de 

professores de integração das TIC em aulas construtivistas (STDC = Shortline Teacher 

Development Centre). Na sua análise, baseada em 4 elementos cruciais para o ensino-

aprendizagem, ele descobre que os professores têm de ser colocados perante situações 

de incerteza, de modo a poderem gerar novas respostas, sendo a necessidade de 

integrar a tecnologia um dos mais poderosos. 

Há, no entanto, "condições básicas" para que isto ocorra, a saber: 

"a consciência por parte do próprio, do seu comportamento e da sua identidade; a necessidade 
de proceder a alterações (em que domínios e com vista a que objectivos); a motivação para 
efectuar a alteração necessária e a determinação para encetar esse processo." Paralelamente 
há outros factores, como o tempo e o espaço que podem "facilitar o processo de reconstrução 
pessoal", proporcionando a "reflexão sobre o próprio (...)” (Caldeira, 2004: 304). 
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Estas "condições poderão concretizar-se (...) em programas de formação contínua que 
proporcionem aos professores que neles participem [a tomada] de consciência das suas 
crenças culturais e educacionais (Liston & Zeichner, 1990) (...) [a análise] dos seus 
pensamentos sobre a docência (Briscoe, 1993), (...) [a reflexão] sobre a experiência docente 
anterior (Smith, 1991)(...)" (Caldeira, 2004: 305). 

A utilização das tecnologias de informação e comunicação é um factor indutor de 

mudança de práticas lectivas. Na verdade, de acordo com o relatório “ICT in schools – 

the impact of government initiatives” (Ofsted, 2004), as TIC são reconhecidas como 

factores de mudança nas situações de boas práticas com as mesmas, pela sua 

importância como “meio criativo e fonte de informação e de ideias”, fazendo emergir 

práticas de excelência, quando os professores e os respectivos departamentos optam 

pela formação em TIC e pela integração destas tecnologias nos currículos. 

De acordo com o mesmo relatório, nos departamentos onde há salas TIC, os 

computadores fizeram a diferença ao nível da gestão da sala de aula e do próprio 

departamento. De qualquer modo, é de notar o papel relevante dos coordenadores de 

departamento na integração das TIC nas práticas lectivas, assim como parece ser um 

factor importante na mudança de atitude dos professores a existência de pessoal de 

apoio nas aulas com TIC. As tecnologias são apresentadas como um factor de sucesso 

escolar, como meio criativo e ainda como ferramenta de pesquisa. 

Por outro lado, Beal (2001), mostra que quando a tecnologia é usada sem risco, num 

ambiente favorável e com apoio na construção de uma unidade de grande interesse, ela 

enriquece os alunos e garante que estes a venham a usar mais tarde. A investigação 

feita com alunos da formação inicial do curso de professores demonstra que os 

professores não se devem sentir compelidos a usar a tecnologia pela tecnologia mas que 

a tecnologia poderá ser usada como um veículo que permita aos alunos expandir as suas 

abordagens ao ensino. 

Em “Computador, corpus e concordância no ensino da léxico-gramática de língua 

estrangeira”, Sardinha (s.d.) começa por nos falar de “uma revolução silenciosa que se 

apresenta na forma da maior penetração dos computadores no ensino de língua 

estrangeira. Aliado à exploração de corpora electrónicos, os computadores podem alterar 

como vemos a linguagem e quanto dela podemos ver” (op. cit.:13). 

O autor é de opinião que o professor de línguas poderá usar o computador no ensino, 

não adoptando na íntegra “nenhuma proposta fechada”. Pelo contrário, o professor pode 

integrar o computador no método ou abordagem que adopta. Sardinha alerta também 

para o novo papel que o professor de línguas tem de assumir com o emprego do 

computador nas suas aulas, para não se dar o caso de correr o risco de sentir minada a 
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sua “autoridade (…) [de] professor na sala de aula, pois em comparação com um corpus, 

o conhecimento intuitivo do professor é visto como insuficiente, principalmente se for não-

nativo. Uma maneira de o professor evitar este problema é não assumir a função de 

detentor do conhecimento e colocar-se no papel de facilitador de pesquisa, permitindo 

que os alunos descubram informações novas” (op. cit.:14). 

De acordo com este autor “o computador não é um modismo passageiro e tem todo o 

potencial para aumentar em muito a visão que o professor de língua estrangeira tem da 

linguagem. Algumas ferramentas, como a concordância, e recursos, como corpora 

electrónicos, colocam à disposição do professor um mundo de informações até então 

impensado. Usados prudentemente, são instrumentos indispensáveis na aprendizagem 

de língua estrangeira” (op. cit.:14,15). 

Paiva (2002) fala-nos da necessidade de se formar professores em TIC, como um 

elemento estruturante da mudança que é urgente operar na escola em geral e nas 

escolas portuguesas em particular. “A formação dos professores no domínio das TIC, 

como é notório, revela-se como uma autêntica urgência” (Paiva, 2002:47). 

Há pois que se investir num forte programa de formação de qualidade em TIC, aberto a 

todos os professores, com a dupla função de valorizar as pedagogias clássicas e de 

passar a ideia de que as TIC não são antagonistas dos métodos tradicionais, mas antes 

que se completam (Atkinson, 1997). 

Na verdade, a escola em tempo de mudança tem que ter em conta todos estes factores, 

de modo a poder ganhar a corrida do presente e necessariamente do futuro, percebendo 

as novas formas de aprender deste tempo, em que a imagem, a comunicação, a rapidez 

de acesso e a troca de informação são factores fundamentais para a motivação dos 

alunos, e também as novas formas de ensinar, indo ao encontro do que professores, pais 

e alunos desta sociedade do conhecimento antevêem como competências absolutamente 

primordiais numa sociedade ancorada numa economia do conhecimento. 
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3. OBSTÁCULOS À MUDANÇA  

Em “Ser professor na era da insegurança”, Hargreaves (2004) analisa a profissão de 

professor e as escolas nesta era da sociedade do conhecimento, onde se vive numa 

economia do conhecimento.  

Cada vez mais as escolas se confinam ao seu mundo fechado sobre si próprias, em vez 

de estimularem nos seus alunos a criatividade e o engenho que lhes permita serem 

cidadãos activos duma sociedade democrática, solidária e cosmopolita. As escolas 

preferem enredar-se em normas, rotinas, regulamentos sem alma que não ajudarão os 

alunos a viverem numa economia do conhecimento nem numa sociedade civil forte. É na 

comunidade e não no currículo que devem centrar-se muitos dos nossos esforços de 

aperfeiçoamento. Não se pode concentrar o esforço das mentes dos alunos apenas no 

desempenho. A aprendizagem exige empenhamento intelectual e emocional com o 

ensino e com todas as relações que o compõem. Ensinar na sociedade do conhecimento 

requer qualidades de maturidade pessoal e intelectual que levam anos a desenvolver. 

Por isso é que “ensinar na sociedade do conhecimento tem de ser uma carreira de 

primeira escolha, um trabalho para intelectuais adultos, um compromisso a longo prazo, 

uma missão social, o emprego de uma vida” (Hargreaves, 2004:22). 

Este parece ser o maior desafio lançado aos professores deste nosso tempo, para o qual 

parece não haver ainda respostas concertadas. Os professores, na sua grande maioria, 

não parecem ter tido ainda a percepção das mudanças operadas, nem o que se espera 

deles. A integração das tecnologias de informação e comunicação é o exemplo disso. 

Parece existir ainda um fosso entre o mundo real, tecnológico, e o quotidiano dos 

professores nas nossas escolas, para quem as TIC são ainda um acessório, havendo da 

parte destes profissionais pouca reflexão sobre o papel a desempenhar nesta nova 

escola que, mais cedo ou mais tarde, será uma realidade incontestada.  

Figueiredo (1995) acentua o papel das tecnologias de informação e comunicação na 

escola dos nossos dias, comparando a sua função na educação da escola da sociedade 

do conhecimento com a que desempenhavam os livros na educação de há dois séculos. 

“The dominant information technology in the schools of the past industrial societies was the 
printed book. As the textbooks of two centuries ago shaped the education of their time, the 
information technologies of the present - computers, communications, and information 
management - are shaping the education of the present and the future” (Figueiredo, op. 
cit.:1995). 

Paiva (2002) salienta alguns obstáculos à mudança, nomeadamente à que é expressa 

pelo uso das TIC no ensino, quando conclui que “68% dos professores sentem que o uso 
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das TIC lhes exige novas competências e, muitos deles, revelam conhecer mal as 

vantagens das TIC em contexto educativo” (Paiva, op. cit.: 41). 

Por outro lado, a autora diz-nos que “49% dos professores entendem que os alunos 

dominam melhor os computadores do que eles próprios” e ainda que “para a maioria dos 

professores (43%), o obstáculo mais forte à implementação das TIC no contexto 

educativo é a falta de meios técnicos. A falta de recursos humanos é apontada por 29% 

dos professores como o maior obstáculo para a implementação das TIC” (Paiva, op. cit.: 

42, 43). 

De acordo com o relatório Becta (2004), as barreiras sentidas em relação ao uso das TIC, 

situam-se a dois níveis: o do professor e o da escola. Em relação aos obstáculos sentidos 

pelos professores, foram apontadas neste relatório, entre outras, a falta de tempo, tanto 

para a formação formal e a exploração auto dirigida (Fabry & Higgs, 1997), como para a 

preparação de recursos TIC para as aulas (Preston et al., 2000); a falta de confiança na 

utilização das TIC (Pelgrum, 2001) está presente no constrangimento frente aos alunos e 

aos colegas, na perda de status e na degradação real das competências profissionais 

sentidas (Russell & Bradley 1997), assim como nas experiências negativas com as TIC 

no passado (Snoeyink & Ertmer, 2001).  

Outros obstáculos sentidos pelos professores e referidos no relatório Becta (2004) foram 

a dificuldade de gestão da sala de aula, especialmente ao usarem as TIC, se a ratio 

aluno-computador é baixa (Cox et al. 1999; Drenoyianni & Selwood 1998), a falta de 

competências técnicas, impossibilitando os professores de resolverem os problemas 

técnicos quando ocorrem (VanFossen 1999) e a percepção dos computadores como 

complicados e difíceis de usar (Cox et al. 1999). 

A convicção de que a tecnologia não melhora a aprendizagem (Preston et al. 2000; Yuen 

& Ma, 2002) e a falta de motivação para mudar práticas pedagógicas enraizadas há muito 

(Snoeyink & Ertmer, 2001) são também obstáculos referidos no relatório Becta (2004). 

Por outro lado, no estudo “as tecnologias de informação na formação contínua de 

professores: uma nova leitura da realidade” Brito et al. (op. cit.) apontam vários 

obstáculos que têm vindo a ser identificados como impeditivos da implementação das TIC 

nas escolas portuguesas 

“(…) a falta de pessoal especializado em assessoria técnica nas entidades formadoras e nas 
escolas para a resolução de problemas técnicos e manutenção dos equipamentos, situação 
que se agravou com os problemas decorrentes da implementação e manutenção das redes. 
Esta situação, a par da desactualização dos equipamentos, constitui um obstáculo sério à 
implementação de experiências envolvendo o uso das TIC com os alunos” (Brito et al., 
2004:42). 
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A investigação poderá contribuir, duma forma decisiva, para a detecção dos problemas 

que se colocam aos professores na utilização das TIC em contextos educativos, 

chamando a atenção para os verdadeiros obstáculos que impedem a integração das 

tecnologias na escola, duma forma sistemática e conducente à formação de cidadãos 

competentes para actuarem numa sociedade em constante mutação, onde saber gerir a 

informação será, sem dúvida, uma competência fundamental para os cidadãos do 

presente e do futuro. 

 

4. AS TIC NO ENSINO: FACTOR DE MUDANÇA DE PARADIGMA ? 

Em “Os professores: identidades (re)construídas”, Hargreaves (2004) fala-nos da 

profissão de professor e das escolas na sociedade onde se vive numa economia do 

conhecimento, o que, é uma força de destruição criativa, uma vez que estimula o 

crescimento e a prosperidade, mas na sua busca incessante de lucro, fragiliza e 

fragmenta a ordem social. 

Ora as escolas desta era têm de estimular outro tipo de valor que vá compensar os 

efeitos deste tipo de economia capitalista, como sejam a solidariedade e a identidade 

comunitária e cosmopolita. As nossas escolas têm de começar a formar adultos com 

competências que lhes permitam fazer face às mudanças que se vão processando nesta 

sociedade e nesta economia, sendo capazes de produzir trabalho criativo e em 

colaboração. 

Mumtaz (2000:328) afirma que, de acordo com os autores que apresenta na sua revisão 

da literatura, a integração da tecnologia nas salas de aula pode transformar 

significativamente o ensino e a aprendizagem. A evolução do estudo de caso (TESSI) 

ilustra que o empenhamento pessoal e profissional a longo prazo e a colaboração entre 

os professores e os investigadores são parte integrante dessa transformação. 

Neste momento o ensino está de novo a sofrer alterações de fundo, uma vez que o boom 

constituído por professores que entraram para a profissão nos anos 60 e 70 (estando 

agora à beira da reforma), deixa as portas abertas para um ensino que será de novo 

entregue aos jovens professores. Há que prestar agora muita atenção ao caminho que 

estes futuros docentes irão traçar no ensino, o que está indubitavelmente ligado com a 

política definida pelos sistemas educativos dos países. Se se privilegiar um sistema 

educativo de alta competência, com grande investimento, onde os professores 

qualificados são capazes de gerar criatividade e engenho nos seus alunos, então ensinar 
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e ser professor voltará a ser “uma missão social capaz de moldar a vida e transformar o 

mundo” (Hargreaves, 2004:15).  

Ao apresentar o seu livro “Teaching in the knowledge society” (2003), Hargreaves 

defende a ideia de “que as sociedades do conhecimento processam a informação de 

formas que maximizam a aprendizagem, estimulam o engenho e a descoberta e 

desenvolvem a capacidade de iniciar e lidar com a mudança. (…) A chave para uma 

economia do conhecimento forte não reside no facto de as pessoas poderem aceder ao 

conhecimento. Envolve igualmente a sua capacidade de processar a informação.” 

(Hargreaves, 2004:17). A sociedade do conhecimento é uma sociedade de aprendizagem. 

O sucesso económico e uma cultura de inovação contínua dependem da capacidade dos 

trabalhadores continuarem a aprender por si próprios e também uns com os outros. Uma 

economia do conhecimento depende da capacidade de pensar, aprender e inovar. 

Ensinar para a sociedade do conhecimento implica cultivar nos alunos capacidades 

especiais e não apenas um tipo qualquer de aprendizagem. 

“O ensino é a profissão central, o agente de mudança fundamental da sociedade do 
conhecimento dos nossos dias. Os professores são os parteiros desta sociedade” (Hargreaves, 
2003:213).  

A resposta educativa às angústias dos nossos adolescentes não se encontra nos 

currículos mas sim numa comunidade mais forte.  

É neste contexto que temos que falar num novo paradigma para a escola, entendendo-se 

que “paradigma é um “(...) modelo ou padrões compartilhados que permitem a explicação 

de certos aspectos da realidade (...)" (Moraes, 2005:21). 

Na verdade, Moraes escolhe quatro autores que representam teorias de conhecimento e 

de aprendizagem com maior correspondência ao novo paradigma de educação, e que 

são Jean Piaget, Paulo Freire, Seymour Papert e Howard Gardner. Todos eles 

"confirmam a inter-relação entre o indivíduo e o seu ambiente, compreendendo-o como 

um ser contextualizado, uma organização viva, um sistema aberto, que, embora possua 

uma estrutura de auto-regulação inerente, não é, de forma alguma, um ser auto-suficiente; 

ele está inserido num meio ecológico no qual vive e com o qual interage” (Moraes, 

2005:24). 

De facto, o novo mundo cibernético está a causar “mudanças no conhecimento e nos 

espaços do conhecimento” que acarretam muitas transformações “da maneira como 

pensamos, como conhecemos e apreendemos o mundo. [...] A nova cidadania da cultura 

informatizada requer novos hábitos intelectuais de simbolização, formalização do 

conhecimento, manuseio dos signos e das representações o que também exige uma 
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nova gestão social do conhecimento, apoiada num modelo digital explorado de forma 

interactiva" (Moraes, 2005:86). 

Diz a autora que “as diversas transmissões ocorridas entre os diferentes tipos de cultura, 

por exemplo, da cultura oral para a escrita e desta para a digital, além de propiciar uma 

explosão no processo cumulativo de saber possibilitou também significativas mudanças 

nas formas de conceber, armazenar e transmitir o saber.” Estas mudanças são sempre 

acompanhadas por novas formas de simbolização e representação, “o que dá origem a 

novos modos de conhecer” (Moraes, 2005:186). 

A grande quantidade de informação a que todos temos acesso e a enorme fonte de 

conhecimentos de que usufruímos com as tecnologias leva a que se tenha de trabalhar 

de modo diferente nas escolas. Há, pois, necessidade de "mudanças nas atitudes e nos 

aspectos culturais (...) É preciso diversificar espaços, processos e metodologias 

educacionais, bem como expandir a escola em direcção à comunidade, utilizando os 

recursos tecnológicos que estão disponíveis, colocá-los a serviço da educação (...)” 

(Moraes, op. cit.:188).  

Giles (2003) fala-nos duma experiência de boas práticas, a da escola de Blue Mountain, 

uma escola secundária em Ontário. É uma escola da sociedade do conhecimento que 

constitui uma verdadeira comunidade de aprendentes. É um dos primeiros 

estabelecimentos de ensino a ser totalmente integrado através das TIC. Os alunos têm 

acesso à Internet e os docentes têm computadores portáteis e e-mails para todos. Todo o 

sistema de avaliação e de informação é informatizado. Esta escola tem um carácter 

inovador pela reinvenção do currículo, pela forma de ensinar dos seus docentes em 

equipa e ainda pela integração das disciplinas, com avaliação feita através de portafólios 

e de apresentação de trabalhos pelos alunos. Blue Mountain poderá ser um exemplo da 

mudança de paradigma motivada pela integração das TIC nos seus vários contextos de 

intervenção, de que se falou anteriormente. 

Na verdade, as TIC trouxeram consigo a necessidade de uma mudança de paradigma no 

ensino, passando as metodologias centradas no aluno a ter um enfoque muito maior. 

Papert vaticina um novo estatuto para o computador: o de “learner’s technology”, 

querendo com isto enfatizar o papel das tecnologias na construção do conhecimento por 

parte do aluno, estando a tónica fundamental centrada na autonomia do aprendente, no 

seu processo de auto aprendizagem. 

O construtivismo ganha, assim, uma consistência que, cada vez mais, é entendida como 

a chave para o sucesso do trabalho com as TIC no processo ensino-aprendizagem. O 
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professor, longe de perder prestígio, passa a ganhar outro tipo de reconhecimento, 

graças ao novo papel que tem de desempenhar numa escola onde toda a comunidade 

passa pela utilização inteligente das tecnologias. É este novo papel dos professores que 

perpassa toda a literatura da especialidade que está na base desta mudança de 

paradigma, uma vez que são os professores os verdadeiros agentes da transformação 

necessária na escola dos nossos dias. 

No ensino construtivista o ponto de partida é o interesse dos alunos, as suas 

experiências anteriores, o seu entendimento das coisas e não apenas as matérias a 

serem ensinadas. 

Uma vez que os alunos numa sala de aula são diferentes uns dos outros, as actividades 

a trabalhar com eles têm que ser necessariamente diferentes também. O professor é um 

facilitador de aprendizagens e de esforços dos alunos. Com efeito, nesta abordagem 

metodológica em que se entende que a aprendizagem é um processo construtivo, o erro 

e a confusão não têm o sinal negativo do ensino por transmissão de conhecimentos; pelo 

contrário o construtivismo acredita que os erros e a confusão podem dar lugar ao 

empenhamento necessário a uma aprendizagem feita com esforço (Ravitz et al., 2000). 

As TIC são, por excelência, ferramentas que dão uma resposta adequada a este tipo de 

ensino, já que são capazes de criar ambientes ricos de aprendizagem, indispensáveis a 

uma pedagogia de sucesso e de autonomia dos alunos, com um forte cunho de 

interacção e mediação social a que os fóruns, os chats, os e-mails e as ferramentas 

Messenger dão sentido e força. 
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1. IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DAS TIC 

No relatório “2004 Report: ICT in schools - the impact of government initiatives”, do Reino 

Unido, que resulta das visitas às escolas secundárias para averiguação do impacto das 

iniciativas governamentais TIC entre Abril de 2002 e Dezembro de 2003, é importante 

analisar os principais dados recolhidos. Assim, o relatório conclui que um terço das 

escolas no Reino Unido faz bom uso das TIC, e um terço faz ainda um uso insatisfatório 

das mesmas tecnologias. Onde as TIC são bem utilizadas, os professores reconhecem 

as suas possibilidades como um meio criativo e como uma fonte de informação e de 

ideias e estão a desenvolver as competências de gestão e de organização para 

integrarem bem as tecnologias no ensino diário. Práticas de excelência estão, de 

qualquer modo, a desabrochar.  

Na verdade, os departamentos onde as TIC são usadas têm características comuns, tais 

como o facto dos alunos terem acesso a um bom leque de equipamentos, de integrarem, 

pelo menos, uma equipa de ensino com um alto grau de competências em TIC e ainda de 

integrarem as TIC no currículo. Muitos departamentos beneficiaram de cursos de 

formação oferecidos nas escolas superiores e universidades locais e ainda nas próprias 

escolas, por organização das mesmas; três em cada quatro escolas melhoraram os 

recursos em TIC, apesar de haver um fraco planeamento dos departamentos neste 

âmbito. No entanto, é de notar o papel dos coordenadores de departamento na 

integração das TIC nas práticas lectivas. As tecnologias são uma parte integrante das 

práticas de trabalho dos departamentos quando são usadas e entendidas como meio 

criativo. Nos departamentos onde há salas TIC os computadores fizeram a diferença nos 

vários contextos de gestão. O pessoal de apoio nas aulas com tecnologias é também 

considerado importante.  

Por outro lado, a falta de conhecimentos tecnológicos dos professores leva a um trabalho 

sem desafios ou pouco diferenciado, quando utilizam as Tecnologias de Informação e 

Comunicação. A utilização das TIC tem menos impacto quando os professores não 

sabem o que estas podem fazer à sua disciplina. Os professores são também pouco 

críticos em relação ao download de materiais da Internet por parte dos alunos que, às 

vezes, os usam sem os ler ou compreender.  

O uso correcto das TIC envolve avaliação, imaginação, perspicácia e visão. As 

tecnologias desempenham um papel importante nos processos de desenvolvimento de 

ideias, de investigação, de fazer e de avaliar. Por outro lado, as TIC são entendidas como 
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libertadoras para crianças com limitações. As tecnologias são ainda apresentadas como 

um factor de sucesso escolar, como meio criativo e ainda como ferramenta de pesquisa. 

Mumtaz (2000) afirma que a literatura existente faz referência a vários factores que 

influenciam as decisões dos docentes sobre a utilização das TIC na sala de aula, a saber: 

• o acesso aos recursos;  

• a qualidade do software e do hardware; 

• a facilidade na utilização; 

• os incentivos à mudança; 

• o apoio e o sentido colegial nas escolas; 

• a escola e as políticas nacionais; 

• o empenhamento no desenvolvimento profissional; 

• o background na formação em Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Sugere-se ainda que para uma implementação de sucesso das TIC há que ter em 

consideração três questões de base: o professor; a escola e os governantes (policy 

makers). 

De acordo com Higgins (2001) tem havido muito investimento no Reino Unido no âmbito 

das TIC, com programas específicos para modernizar as escolas, equipar os alunos com 

competências para o futuro no campo de trabalho e reduzir o trabalho dos professores, 

através do uso da Internet. Os objectivos principais são encontrar respostas para as 

seguintes perguntas:  

• que provas é que há de que as TIC podem ter um impacto positivo na 

aprendizagem dos alunos na escola? 

• como é que as TIC podem ser usadas com eficácia nas escolas para melhorar a 

aprendizagem dos alunos? 

Neste contexto foram identificados vários temas como o papel do professor, a prática, o 

feedback, a interactividade através da apresentação e representação da informação em 

formas diferentes, para além do discurso de sala de aula e ainda da maneira como os 

alunos pensam. Concluiu-se que as TIC ajudam os alunos a aprender e os professores a 

ensinar e, apesar de produzirem ainda apenas um pequeno impacto, este poderá estar a 

aumentar. 
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Passey et al. (2004) apresentam os impactos das TIC na motivação dos alunos, a partir 

do estudo de caso “The Motivational Effect of ICT on Pupils”. 

Os autores concluem que o uso das TIC por professores e alunos tem efeitos positivos ao 

nível da motivação, sobretudo quando estas são usadas para apoiar o empenhamento, a 

investigação, a escrita, a edição de texto e a apresentação do trabalho. 

As maiores motivações resultaram da utilização das TIC, tanto no ensino como na 

aprendizagem. Rapazes e raparigas têm a mesma motivação para utilizar as TIC e as 

questões étnicas não se colocam, apesar das questões socio-económicas terem impacto, 

sobretudo em relação ao acesso limitado aos computadores ou ao apoio fora da escola. 

Também parece haver impactos positivos ao nível do comportamento dos alunos na 

escola e fora dela.  

“There were indications that ICT impacted positively upon pupil behaviour inside school, and 
some impact on their behaviour outside school” (Passey et al., 2004:3). 

Apesar deste estudo concluir que há mais motivação quando as TIC são usadas em 

contextos de ensino e aprendizagem, e não apenas no apoio ao ensino, Weaver (2000) 

testemunha que há uma pequena ligação entre o uso do computador no currículo da 

escola e as notas dos testes. 

Mooseley et al. (1999) chegou a uma conclusão semelhante, remetendo para a mesma 

ligação precária entre o uso do computador e o nível atingido pelos alunos. 

No entanto, professores mais eficientes e escolas mais eficazes tendem a usar 

abordagens inovadoras ou a usar recursos duma maneira mais eficaz. Então, perante isto, 

interessa reflectir sobre o modo como os computadores são usados nas escolas. 

Parece entender-se perante este estudo que na escola primária é o uso que os 

professores fazem dos computadores no apoio ao seu ensino que faz aumentar os níveis 

de desempenho de numeracia e literacia dos seus alunos. Quando as TIC são usadas 

em áreas específicas de aprendizagem, com objectivos bem claros para o seu uso, 

podem ter um efeito muito positivo. O computador, por si só, não melhora o desempenho 

dos alunos mas faz aumentá-lo e melhorá-lo, uma vez que permite ao aluno passar mais 

tempo com uma actividade, com mais motivação, mais prática na actividade, pelo 

empenhamento nessa determinada prática. 

O feedback dado por um computador pode melhorar a aprendizagem dos alunos de 

várias maneiras. No entanto este mesmo feedback, dado pelo computador, pode ser 

muitas vezes mal interpretado por alunos e por professores; na verdade o feedback 

assume várias formas. O input por voz e o feedback de texto pode também melhorar a 
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leitura e a escrita dos alunos. No entanto, a qualidade da resposta é muito importante, 

porque os alunos de uma 2ª língua podem ter necessidade de um feedback de maior 

qualidade do que aquele que os programas geralmente oferecem. (Lynch, Fawcett and 

Nicolson, 2000). 

Muito software não oferece feedback formativo que possa ajudar os alunos a identificar 

como é que podem melhorar (Higgins, 2001). Muitas vezes o software assume que os 

alunos estão motivados e que estão a aprender, o que pode não ser o caso, uma vez que, 

muitas vezes, os alunos querem apenas completar a tarefa ou ganhar o jogo no 

computador. O design de programas de apoio à aprendizagem precisa de ter esta 

questão em consideração, para que o ensino que têm em vista seja suportado pela 

aprendizagem (Atkins, 1993).  

Por outro lado, as TIC são um meio poderoso de apresentação e representação da 

informação em diferentes modos. A informação pode ser manipulada facilmente num 

computador, de modo a que os alunos possam alterar e avaliar o efeito das mudanças 

efectuadas. Observar as mudanças num gráfico pode desenvolver a compreensão dos 

alunos das relações matemáticas. As ferramentas informáticas podem ajudar os alunos 

ou os professores a manipular conjuntos de dados complexos. Poderá ser, contudo, 

importante não ensinar skills isoladamente. Chera and Wood (2003) chamam a atenção 

para as apresentações multimédia, em forma de livros falantes (talking books), que 

provaram melhorar os conhecimentos fonológicos dos leitores iniciais, sem no entanto 

melhorarem o seu reconhecimento de palavras.  
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2. A INTERNET  

Hoje em dia, Internet é quase sinónimo de tecnologia, ou melhor, é quase impensável a 

utilização de um computador sem uma ligação à Internet. Na verdade, se da parte dos 

professores parece haver já um sinal inequívoco de adesão a esta ferramenta de 

informação e de comunicação, é da parte dos alunos que se nota uma total adesão a 

este conceito de obter informação (nem sempre prestando atenção à sua fiabilidade), 

mas sobretudo ao conceito de comunicar a qualquer hora com os amigos. No estudo 

canadiano sobre a utilização das TIC por alunos, as conclusões apresentadas por 

Steeves (2005) contribuem para se perceber o que representa o computador e, muito 

especialmente a Internet, para os jovens, não só do Canadá, mas potencialmente de todo 

o primeiro mundo. 

Na verdade, o relatório da investigação iniciada em 2000 pelo MNET (Media Awareness 

Network) tinha como objectivo principal compreender melhor o que os jovens canadianos 

fazem na Internet. 

A imagem retirada deste desempenho por parte dos jovens mostrava que estes eram, já 

em 2001, muito activos na Internet e que havia um hiato muito grande entre o que os pais 

pensavam saber que os filhos estavam a fazer na Internet e o que eles realmente faziam. 

Os pais pensavam que os filhos usavam a Internet como ferramenta para obterem 

sucesso educativo, para os ajudar nos trabalhos de casa e na preparação para o futuro 

emprego, enquanto eles a usavam especialmente para socializar. Durante este processo 

de jogar e de socializar, os jovens estavam, no entanto, expostos a material sexual ou de 

violência que comportava certos riscos, como o de entrarem em salas de chat só para 

adultos e de fazerem amigos virtuais que encontravam depois no mundo real. 

Esta panorâmica deixou muita gente preocupada com a vulnerabilidade a que os jovens 

canadianos estavam expostos (pedofilia, etc.)  

Assim sendo, a MNET voltou ao campo, em 2003, para outra investigação no mesmo 

âmbito. 

A principal mudança observada foi o modo como os pais e as crianças viam a Net. Em 

2003 os pais investigados queixaram-se que os filhos desperdiçavam o seu tempo on-line 

em chats e em jogos. Disseram também que a Internet se tornou num ponto de contenda 

nas suas casas, arrastando os seus filhos para fora da sua supervisão, refugiando-se 

num mundo que lhes era vedado. 
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As crianças, por seu lado, não viam a Internet como uma entidade ou ambiente distintos. 

A Internet era simplesmente mais um espaço onde viviam as suas vidas, relacionando-se 

com amigos, seguindo os seus interesses, apercebendo-se do que era ser adolescente e 

adulto. Para eles a Internet tornou-se um papel de parede, misturado com os espaços 

sociais que habitavam no mundo real. Era uma janela aberta a um mundo de 

adolescentes e de adultos que, de outra forma, lhes seria negada. 

Na verdade, esta investigação veio provar que a Internet se tornou uma parte integrante 

do contexto social dos jovens canadianos.  

A ideia era que se entendesse melhor (os adultos responsáveis por eles e pela sua 

educação) o que a Internet significava na vida desses jovens, o que faziam e 

encontravam nesses espaços da rede. 

A mensagem retirada é, de qualquer modo, de esperança, uma vez que a maioria dos 

jovens integrou a Internet nas suas actividades principais, o que fortaleceu as suas 

relações com as comunidades do mundo real e enriqueceu as suas interacções sociais 

com os seus pares. 

Ao mesmo tempo, porém, a natureza comercial dos sítios em que navegam e as suas 

próprias preocupações com os conteúdos ofensivos levantam questões sobre como os 

equipar com as ferramentas necessárias para enfrentarem os riscos.  

O estudo termina, afirmando que o uso de regras e a supervisão parental podem ajudar a 

fornecer aos miúdos as ferramentas de que precisam para navegarem on-line 

sensatamente. 

A investigação mostrou que, hoje em dia, a Internet é um elemento constante na vida 

doméstica dos jovens canadianos. 94% dizem ter acesso à Internet em casa, tendo 61% 

ligação rápida. No 11º ano 51% dos miúdos têm o seu próprio computador com ligação à 

Internet, separado do computador familiar. 

De qualquer modo, o acesso à Internet é também feito por telemóvel (44%) e 22% têm as 

suas próprias webcams e câmaras de telemóvel (17%). No 8º ano mais de 3/4 dos jovens 

canadianos fazem download ou ouvem música on-line e 1/3 usa a Internet para aceder a 

shows televisivos e a filmes. Assim, eles comunicam, expressam-se e divertem-se sem 

interrupções entre o mundo virtual e o real. 

O interesse das crianças em integrarem a Internet nas suas vidas sociais começa por 

volta do 4º ano; começam por jogar, mas logo este interesse é ultrapassado pelo de falar 

com amigos. 



Os professores e a utilização das TIC  Capítulo II 

 39 

De qualquer modo, uma percentagem significativa de crianças mais jovens (20% no 4º 

ano) tem o seu próprio computador ligado à Internet, o que os leva a passarem o dobro 

do tempo on-line em relação aos que usam o computador de família. 

Os jovens canadianos estão entre os mais ligados à Internet no mundo. Uma grande 

parte destes jovens diz passar grande parte do tempo na Internet a falar com amigos. As 

crianças que passam mais tempo on-line sentem-se mais confiantes em relação à sua 

capacidade de fazerem amigos, contam anedotas e fazem rir as pessoas. Contudo, os 

jovens usam os seus skills on-line, em primeiro lugar, para participarem e estenderem as 

suas redes sociais do mundo real. A escola, o desporto e as festas continuam, porém, a 

ser as suas fontes principais para fazerem amigos, estando a Internet em 4º lugar para 

este fim. 

A maioria das interacções on-line das crianças é positiva. Cerca de 80% são relatadas 

como sendo positivas, sendo os factores que o determinam a questão de serem 

engraçadas e divertidas, de os fazer sentirem-se bem com eles mesmos; consideram de 

qualquer modo, que a Internet deve envolver actividades que devem ir ao encontro da 

aprovação dos pais. 

Os pais preocupam-se pelo facto de se sentirem incapazes de controlar as actividades da 

Internet dos seus filhos, e com o tipo de conteúdo com que os seus filhos se confrontam 

on-line. As crianças dizem que as expectativas dos pais ajudam a dar forma e a 

determinar experiências de sucesso na Internet. 

A natureza social da Internet é evidenciada também pela forma como as crianças 

assumem novas identidades para experimentarem novos papéis sociais. 60% dos miúdos 

fingem ser outra pessoa on-line, porque querem saber como seria ser mais velho, 

namorar alguém mais velho; dizem que a Internet lhes dá a liberdade para 

experimentarem a sua própria sexualidade, longe da supervisão de pais e professores. 

Eles acham que a Internet lhes permite crescer, explorando sexualmente o seu meio, 

duma forma segura e quase sem consequências. 

A existência de regras em casa sobre o travar conhecimento no mundo real com gente 

conhecida apenas na Internet, está a crescer (75% em 2005, por oposição a 54% em 

2001), o que está a afectar o comportamento, especialmente entre as crianças mais 

novas. De qualquer modo, 79% destas crianças nunca encontraram ninguém da Net, 

frente a frente, e dos que o fizeram 72% dizem ter tido uma boa experiência, com 4% 

deles a admitir que foi bom porque houve sexo. 
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Os jovens dizem que os adultos tendem a reagir demais à pornografia on-line e que não 

prestam atenção ao facto de a pornografia estar em todo o lado, veiculada por todos os 

media. Dizem, no entanto, que as crianças mais novas devem ser protegidas dos 

conteúdos ofensivos na Internet, mas com mais informação, de modo a poderem estar 

documentados acerca do conteúdo dos sites que visitam. 

O relatório alerta para o facto dos adultos terem de compreender que a Internet faz parte 

do contexto social das crianças; é um espaço onde as crianças se relacionam com os 

amigos, exploram os papéis sociais, aprendem mais acerca das coisas que lhes 

interessam.  

Curiosamente, embora a Internet seja a fonte de informação mais popular para os 

trabalhos de casa, (os alunos usam-na na proporção de 10 para 1 em relação ao material 

da biblioteca), quase metade dos jovens diz que a Internet não faz diferença quanto à 

qualidade do seu trabalho escolar. 

Perante estas conclusões, os professores não poderão negligenciar esta ferramenta nas 

suas salas de aula, incluindo os professores de línguas e muito especialmente os de 

língua inglesa, por razões óbvias de uso deste idioma como factor crucial na 

comunicação entre os cidadãos do ciberespaço.  

Como nos diz Reis (s.d.: 5), no artigo “WebEnglish: Uma proposta de ensino de Inglês 

mediado por computador”  

“No meio virtual, novos programas e novas descobertas surgem, no entanto, nossas atitudes e 
crenças também podem influenciar muito neste contexto de ensinar e aprender. Precisamos 
repensar nossas atitudes e encarar esse novo contexto de aprendizagem como um desafio 
para nossas limitações. Ensinar Inglês como língua estrangeira mediado por computador é 
uma tarefa que ainda precisa ser aprendida por aqueles que estão aderindo a esses recursos 
para ensinar e aprender.” 

A investigadora continua, remetendo para os autores da especialidade sobre o papel do 

professor com a utilização da Internet, chamando a atenção para a necessidade dos 

professores conhecerem o material já existente on-line e também as estratégias de 

ensino adequadas para trabalhar com os alunos nestes contextos digitais. Reis (op.cit.) 

afirma que o papel do professor tem que se alterar, servindo de guia, ou tutor, motivando 

os seus alunos para interacções no ciberespaço. 

É de referir o impacto positivo das TIC, e muito especialmente da Internet, no trabalho 

com alunos, assumido pelos directores das escolas investigadas por Passey et al. (2004). 

Na verdade os directores destas escolas indicaram a mudança positiva de atitudes dos 

alunos, devida ao impacto das TIC e, muito particularmente da Internet, no seu quotidiano, 
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tanto sob o ponto de vista da apresentação dos seus trabalhos como do acesso 

proporcionado pela Internet a recursos poderosos que os motivaram a nível individual, 

mesmo que as TIC fossem utilizadas em grupo ou em pares (Passey et al., 2004). 

Também Paiva (2002) no seu estudo “As Tecnologias de Informação e Comunicação: 

Utilização pelos Professores” apresenta dados com interesse sobre a utilização da 

Internet por professores portugueses. A autora afirma que mais de metade dos 

professores usa a Internet (65%) e destes a maioria (74%) fá-lo em casa e 45% na escola. 

A Internet e o e-mail são bastante usados pelos professores (65% a Internet e 44% o e-

mail) (op.cit:28). Os professores (47%) dizem que encontram informação na Internet para 

a sua disciplina e esta é usada com frequência para preparar aulas, principalmente no 3º 

ciclo e no ensino secundário. Há de facto “uma forte utilização doméstica da Internet: dos 

65% de professores que a usam, 74% fá-lo em casa e 45% na escola” (op. cit.:29). 

Por outro lado há que confrontar estes dados recolhidos em 2001/02 sobre a utilização da 

Internet pelos professores portugueses com a utilização feita por alunos portugueses, a 

partir do estudo que a mesma autora fez em 2002/03. 

No resumo dos dois estudos consultado na revista Proformar on-line 14, Paiva afirma que 

apenas 30% dos alunos inquiridos fazem pesquisa na Internet (op. cit.:5) e que navegar 

na Internet aparece muito associado ao 11º ano. Em casa, 53% dos alunos realizam 

trabalhos escolares com recurso ao computador, (…) e destes, 44% navegam na Internet 

e 30% participam em chats. Só 39% dos alunos dos 8º, 9º e 11º anos usam e-mail, 

essencialmente para comunicar com amigos. É quase nula a utilização de e-mail com os 

professores (op. cit.:5). 

Na escola, 27% dos alunos dizem que não têm Internet ou que a ligação não funciona. O 

que os alunos mais fazem com o computador na escola é escrever texto, “navegar” na 

Internet, jogar, e participar em chats, [isto é] fazem as mesmas actividades que realizam 

em casa (op. cit.:6). 

Posteriormente no relatório de Moreira & Leal (2006:19) é referido que “a Internet 

constitui a razão de maior utilização dos computadores (…)” pelos alunos no espaço 

escolar, sendo que os conteúdos on-line mais procurados são os motores de busca, 

remetendo para último lugar a opção dos “sítios com recursos educativos” (op. cit.:20). 

No entanto, é curiosa a conclusão a que chega este relatório, no que diz respeito ao uso 

                                                 
14 Paiva, J. (s.d.) A Utilização das TIC pelos Professores e Alunos Portugueses (Resumo de dois estudos) Disponível on-
line  em 02/03/2006 em  

 http://nautilus.fis.uc.pt/cec/jac/textos/Revista%20proformar%20resumo%20dos%20dois%20estudos%20DAPP.pdf  
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das ferramentas de comunicação pelos alunos, como o e-mail, o chat, os fóruns, onde se 

dá conta que há uma frequência de utilização ainda reduzida destes instrumentos. 

Moreira & Leal (2006:30) referem que os docentes, “fazem uma utilização da Internet de 

uma forma mais constante do que de software educativo”, utilizando com mais frequência 

os motores de busca. Das ferramentas de comunicação da Internet o que mais usam é o 

e-mail, mais “por razões pessoais do que profissionais” (op. cit.:31). Porém, relativamente 

“à produção de materiais educativos para a Web”, apenas cerca de 20% dos professores 

inquiridos dizem fazê-lo ou já o terem feito “muito esporadicamente” (op. cit.:32), 

provando, assim, que este procedimento está ainda muito longe de se tornar uma prática 

assumida pelos professores, no âmbito da sua actividade lectiva.  

Podemos, pois, concluir que apesar da Internet ser uma ferramenta muito utilizada, tanto 

por alunos como por professores portugueses, à semelhança de outras realidades 

educativas do 1º mundo, há uma diferença expressiva em relação à utilização da Internet 

para comunicar que, de acordo com os estudos portugueses, ainda não é muito visível, 

apesar dos 30% que participam em chats. 

De qualquer modo, a escola não pode nem deve ficar indiferente à utilização da Internet 

por professores e alunos, tendo necessariamente de se adaptar a esta nova forma de 

aprender, ensinar e comunicar. 
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3. AS TIC NA PRÁTICA LECTIVA : ATITUDES DOS PROFESSORES 

De acordo com o relatório BECTA (2004) do Reino Unido, ter confiança nas TIC é 

determinante no empenhamento dos professores para com a tecnologia e os níveis de 

confiança e de uso das tecnologias estão relacionados com o acesso dos professores às 

TIC. 

Mumtaz (2000) e Pelgrum (2000) consideram importante a organização do equipamento, 

de modo a que todos possam ter acesso às TIC. No entanto, a formação de professores 

em TIC inadequada leva a uma fraca utilização das mesmas. Os cursos de tecnologias 

que não apresentem uma perspectiva pedagógica não têm sucesso. 

Por outro lado, os professores utilizam pouco as TIC por falta de tempo para prepararem 

materiais e por medo das falhas do equipamento, o que, dada a falta de apoio técnico, 

constitui um factor inibidor do uso das TIC por professores. 

Outro obstáculo à utilização das TIC é a resistência à mudança, tanto dos professores, 

como das escolas (Cuban, 2001). É um facto que os professores que não se apercebem 

das vantagens da utilização das TIC têm tendência para não as usar. Há que fazer 

entender a todos os professores as vantagens da utilização das TIC, uma vez que nem a 

idade parece ser um factor impeditivo do uso das tecnologias por estes profissionais, 

apesar da falta de formação em TIC dos docentes mais velhos (Lee, 1997; Preston et al., 

2000). Os homens usam mais as TIC do que as mulheres e têm menos ansiedade 

perante elas, o que poderá ser um factor importante no actual estado das coisas nas 

nossas escolas, uma vez que a grande maioria do corpo docente ainda é constituído por 

mulheres. De qualquer modo, parece haver, de acordo com o relatório Becta (2004), uma 

interacção entre todos os obstáculos relativos ao uso das TIC. Sendo assim, este 

relatório apresenta sugestões para prosseguimento da investigação neste âmbito que 

passam por procurar os obstáculos e os facilitadores das TIC a nível individual, por 

investigar sectorialmente, por disciplinas, e ainda por investigar algumas barreiras em 

pormenor para se poderem agrupar, de modo a que se conclua o que se deve fazer para 

ultrapassar as principais barreiras, o que poderá levar à experimentação de possíveis 

intervenções que façam aumentar o uso das TIC nas escolas.  

Cuban (2001) afirma que há que prestar atenção à revisão da literatura sobre este tópico 

das barreiras à utilização das TIC e à recolha dos dados que passa por questionários, por 

entrevistas e por observação de aulas. Os estudos qualitativos e quantitativos são uma 

mais valia para projectos de investigação como este.  
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O nosso estudo sobre as atitudes para com as TIC dos professores de inglês no distrito 

de Setúbal parece, pois, enquadrar-se no panorama de sugestões apresentado pelo 

relatório Becta e reafirmado por Cuban. 

Guha (2000), por outro lado, chama a atenção para a ansiedade e a falta de confiança no 

uso das TIC, o que leva a que os docentes evitem a sua utilização. Ele constatou que há 

professores que têm medo de utilizar as TIC por não saberem o que fazer se ficarem 

bloqueados, de não compreenderem o jargão do computador e de perderem o status 

profissional. Também ele conclui haver uma relação entre todos os obstáculos ao uso 

das TIC e o ser fundamental que os professores tenham competências em TIC, pelo que 

há necessidade de uma formação adequada com aplicação prática, sendo preciso que os 

equipamentos não estejam indisponíveis, como parece ser o caso muitas vezes, 

impossibilitando o progresso dos professores neste campo. 

Para que a formação seja eficiente e eficaz há vários factores (barreiras) a ter em conta, 

como a falta de tempo que os professores têm para a formação (Kirkwood et al., 2000; 

Snoeyink and Ertmer, 2001), a falta de formação pedagógica dos professores (Veen, 

1993), a falta de pedagogia na formação inicial em TIC (Simpson et al.,1997) e ainda a 

falta de formação pedagógica em TIC nas instituições de formação de professores, 

constituindo barreiras à utilização das tecnologias pelos professores-formandos (Cuckle e 

Clarke, 2002). 

Para resolver estes problemas da falta de competências em TIC, Snoeyink e Ertmer 

(2001) sugerem uma 1ª etapa de formação, constituída por operações básicas com as 

TIC e com software; só depois é que deverão ter formação pedagógica. No entanto, dotar 

os professores de competências em TIC não significa que estes as usarão para melhorar 

o seu ensino; eles precisam de perguntar porque é que devem usar as TIC e o que 

precisam de saber (Wild, 1996). Veen (1993) sugere também uma formação diferenciada, 

de acordo com as competências e a experiência dos professores. 

Por outro lado, o facto dos professores terem tido poucas oportunidades de usar as TIC 

na sua formação inicial, leva à falta de encorajamento dos futuros professores para a sua 

utilização (Murphy e Greenwood,1998). Também Simpson et al. (1997) sugerem que, 

pelo facto dos orientadores das instituições de formação terem, eles mesmo, muito pouca 

experiência com as TIC no currículo, esta competência não é passada aos seus 

formandos. 
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Mumtaz (2000) aponta ainda a falta de equipamento como uma limitação ao que os 

professores podem realizar com as TIC, o que pode até ter um efeito perverso no grau de 

realização dos alunos (sucesso escolar). 

Na verdade, foram encontradas outras sub-barreiras à utilização das TIC que se prendem 

com o acesso às tecnologias pelos professores, tais como a falta de recursos, a falta de 

qualidade dos mesmos, a organização deficiente dos recursos e a necessidade dos 

professores terem melhor acesso às TIC para uso pessoal e para a preparação das aulas. 

Pelgrum (2001) aponta também a falta de hardware como um obstáculo e ainda a má 

organização dos computadores como uma das razões que impedem o uso das TIC, mais 

do que a falta real de equipamentos nas escolas. Guha (2000) apresenta, no entanto, o 

número insuficiente de computadores nas salas de aula como uma barreira para os 

professores que querem desenvolver trabalho com as TIC, enquanto Fabry e Higgs (1997) 

apontam a necessidade dos computadores estarem onde os professores e os alunos os 

possam realmente usar.  

Em Portugal, este factor parece estar na base da decisão governamental de implementar 

a abertura do concurso “Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis”, que 

decorreu até 31 de Março de 2006, pretendendo-se afectar computadores portáteis a 

professores e alunos que se envolvam em projectos com as TIC.  

A existência de salas de computadores com horários marcados constitui, por isso, um 

outro obstáculo, apesar de Ofsted (2002) referir as salas TIC como um factor importante 

no melhoramento das competências TIC dos alunos. 

A qualidade dos equipamentos é também um factor a ter em conta no que diz respeito à 

adesão ou resistência ao uso das TIC pelos professores. Preston (2000) acentua a falta 

de motivação dos professores para usarem as TIC quando os equipamentos são velhos e 

Fabry e Higgs (1997) afirmam que, para os professores usarem as TIC, os computadores 

têm que ter certas características, como terem ligação à Internet e intranets para trabalho 

colaborativo.  

Guha (2000) aponta o software inadequado, fechado, cobrindo muitas áreas, como um 

obstáculo ao uso das tecnologias pelos professores, e Cox et al. (1999) descobriram que 

os professores que usam o computador regularmente têm mais confiança para o usar nas 

aulas, parecendo haver uma relação entre o tempo que o professor gasta com o 

computador pessoal e a confiança que adquire no uso das TIC em sala de aula (Cox et 

al., 1999; Guha, 2000). 
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No estudo Becta (2004) percebeu-se a necessidade dos professores terem acesso 

pessoal aos computadores em casa e na escola. Um outro factor mencionado neste 

relatório foi a falta de tempo para as TIC, para a aprendizagem da tecnologia, para a 

preparação das aulas e para a preparação de materiais. Cuban et al. (2001) mostraram 

que os professores se queixam de falta de tempo para prepararem materiais com as TIC. 

Este factor tempo é referenciado como mais um obstáculo, sobretudo em vários aspectos 

da utilização das TIC, como sejam a pesquisa na Internet, a preparação das aulas, a 

preparação de recursos, a exploração e prática do uso das TIC. 

Por outro lado, as falhas tecnológicas têm um impacto negativo na utilização das TIC 

(Cuban et al., 2001) e a falta de apoio técnico potencia um maior risco de falhas 

tecnológicas (Cuban, 1999); as falhas de equipamento também inibem o uso das 

tecnologias (Preston et al.,1999), pelo que é preciso apoio técnico adequado para 

manutenção e reparação do material estragado nas escolas. 

Snoeyink and Ertmer (2001) apontam os efeitos perversos das falhas técnicas dos 

computadores nos professores que deixam de os usar por vários dias se tiverem um 

destes problemas nas suas aulas.  

Por outro lado, Paiva (2002:9) apresenta as atitudes dos professores quanto à utilização 

das TIC nas escolas portuguesas. Se, por um lado, os docentes inquiridos consideram 

que “(…) as TIC os ajudam a encontrar mais e melhor informação para a sua prática 

lectiva, e que as TIC tornam mais fáceis as suas rotinas de professor (…) (op. cit.: 20), 

por outro, deparamos com apenas 26% destes profissionais a usarem o computador com 

os seus alunos, dentro e fora da sala de aula. É também interessante registar que “(…) 

há uma ligeira predominância do uso do computador em contexto educativo por 

professores estagiários e não profissionalizados (…)” (op. cit.: 37). Apesar de 55% dos 

professores inquiridos se dizerem motivados para usar as TIC com os alunos, as opiniões 

dividem-se no que respeita ao facto de não conhecerem a fundo as vantagens 

pedagógicas do uso das TIC nas suas aulas. 

É, no entanto, relevante para o nosso estudo, o facto de apenas 14% dos inquiridos 

dizerem nada saber sobre as TIC e 98% considerarem que necessitam de mais formação. 

Brito et al. (2004:6) resumem os factores facilitadores e os obstáculos à integração das 

TIC na escola, encontrados no estudo de Ramos et al. (2001). 

O estudo de Ramos (op. cit.) apresenta alguns elementos facilitadores para o uso 

educativo das TIC pelos professores, entre os quais há a destacar a formação para 
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aquisição de competências técnico-pedagógicas em TIC, a motivação pessoal, uma 

mentalidade aberta à inovação, a existência de professores de apoio técnico e de 

dinamização de projectos, o desenvolvimento de trabalho colaborativo, o conhecimento 

das potencialidades do software para além da sensibilidade dos órgãos de gestão das 

escolas para as tecnologias. O trabalho de projecto “constitui o contexto curricular mais 

utilizado para diferentes actividades com o uso das TIC, embora elas apareçam também 

no apoio pedagógico acrescido, em actividades curriculares não formais, tanto nos clubes 

como na sala de aula.” (Brito et al., op. cit.:6). É curioso verificar que é nas escolas mais 

bem equipadas tecnologicamente que há um maior uso das TIC em contextos 

curriculares como os de Matemática, de Ciências e de Língua. 

Quanto aos obstáculos apresentados no estudo de Ramos há a considerar o tempo que o 

professor tem de disponibilizar para integrar curricularmente as tecnologias, a escassez 

de computadores e as dificuldades de manutenção de equipamentos. 

Mumtaz (2000) faz também referência aos factores que impedem o uso das TIC, como a 

falta de experiência de ensinar com as tecnologias, a falta de apoio no local aos 

professores que trabalham com as TIC, a falta de ajuda na supervisão das crianças 

quando usam os computadores, a falta de professores especialistas para ensinarem aos 

alunos as competências em TIC, a falta de computadores disponíveis, a falta de tempo 

necessário à integração correcta da tecnologia no currículo e ainda a falta de apoio 

financeiro. 

O autor refere, de acordo com Evans-Andris (1995), que há 3 estilos de utilização dos 

computadores pelos professores: há os que evitam o computador, há os que o integram e 

há ainda os que fazem especialização técnica, sendo que o estilo dominante é o dos que 

evitam o computador (avoidance). Por outro lado, Mumtaz, citando Robertson et al. 

(1996), diz que a resistência dos professores ao uso das TIC se divide em vários temas, 

sendo a resistência à mudança organizativa e à intervenção do exterior dois dos factores 

mais importantes, aliados a problemas de gestão de tempo, de falta de apoio da 

administração e ainda as percepções dos professores que dependem de vários factores 

pessoais e psicológicos. 

Quanto às escolas enquanto organizações, Mumtaz cita Cuban (1993) que avança com 

uma explicação sobre a razão das escolas mudarem menos que outras organizações. 

Em primeiro lugar as crenças culturais acerca do que é o ensino, como se processa a 

aprendizagem, o que é o conhecimento próprio da escola e a relação aluno-professor 

dominam as ideias centrais sobre o que é a escolarização. 
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Em segundo lugar a escola estratificada por idades, uma invenção do século 19, modelou 

profundamente o que os professores fazem e não fazem nas salas de aula, incluindo a 

adaptação persistente de inovações para irem ao encontro dos cenários estratificados por 

idades existentes na maioria das nossas escolas. 

Cuban (1993) descreveu 3 cenários possíveis para a sala de aula de 2003, 10 anos 

depois do seu estudo: 

• cenário tecnófilo – abundância de equipamento e de software que permitiria aos 

alunos aprender mais e com menos dificuldade; os professores seriam mais guias 

de apoio e orientação aos alunos; 

• cenário preservador (preservationist) – as estruturas fundamentais das escolas 

seriam mantidas mas melhorar-se-ia a educação. A tecnologia é entendida como 

algo importante mas só como uma ferramenta que os professores usam para 

ajudarem os alunos a serem mais produtivos. Neste cenário a tecnologia seria 

usada para apoiar o que as escolas sempre fizeram; 

• cenário optimista cauteloso - haveria um movimento lento mas seguro em 

direcção a mudanças fundamentais no ensino e na educação. 

Em 2006, olhando as nossas escolas com distanciamento poderemos dizer que elas são, 

de facto, o produto dos três cenários avançados por Cuban, integrando alguns dos 

pontos de cada um. 

Dawes (1999) afirma que a literatura relacionada com a escola continua a manter o 

estereótipo da “teacher resistence” à mudança, especialmente no que diz respeito à 

introdução das TIC. Na verdade, diz Dawes (op.cit.) que esta expressão surge 

frequentemente por causa da falta de conhecimento do que se passa na escola. Os 

professores tomam decisões que parecem querer confirmar as suas concepções 

(crenças) acerca da eficácia educativa das inovações e de facto isto acontece 

constantemente na escola. Os professores deveriam ser considerados como os 

receptores selectivos de mudança adequada. 

Quanto aos factores que encorajam os professores a usar a tecnologia, Mumtaz remete 

para as descobertas de Cox et al. (1999) sobre os professores que, tendo confiança no 

uso das TIC, percebiam a sua utilidade pessoal e profissional e planeavam ampliar o seu 

uso no futuro. Os factores encontrados neste estudo que mais encorajaram os 

professores a usar as TIC foram o facto de elas tornarem as aulas mais interessantes, 

mais fáceis, mais divertidas, mais agradáveis e mais motivantes, tanto para si como para 
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os seus alunos. Foram ainda considerados outros factores de encorajamento de 

utilização das TIC, entre os quais se evidencia o facto das tecnologias melhorarem a 

apresentação dos materiais, de permitirem um maior acesso aos computadores para uso 

pessoal, darem mais poder ao professor na escola, conferindo-lhe maior prestígio, 

tornando a gestão mais eficiente e fornecendo apoio profissional pela Internet. 

Na revisão da literatura, Mumtaz (op.cit.) faz ainda referência a vários outros autores que 

analisam os factores que levam os professores a terem decisões sobre a utilização das 

TIC na escola. Assim, Veen (1993) fala-nos dos factores escolares, como as 20 horas de 

apoio técnico semanal e da atitude do director como questões importantes nas atitudes 

positivas dos professores; no entanto, as crenças (beliefs) e as competências (skills) dos 

professores são factores de maior relevância quanto à explicação da utilização das TIC 

na escola. As crenças tinham a ver com os conteúdos curriculares e com a pedagogia, 

enquanto os skills que mais influenciaram o uso das TIC foram os relacionados com a 

competência do professor na gestão de actividades na sala de aula. Veen (op.cit.) 

chegou à conclusão de que os professores usariam software se este se ajustasse à sua 

pedagogia. 

Sheingold & Hadley (1990) descobriram 3 factores principais nos professores que 

estudaram e que integravam as TIC nas suas práticas: a motivação e o seu 

empenhamento na aprendizagem dos seus alunos e no seu desenvolvimento pessoal, o 

apoio que sentiram nas suas escolas e o acesso a quantidades suficientes de 

equipamento tecnológico. Estes professores trabalhavam em escolas com grande 

possibilidade de acesso às TIC e entenderam que, com a integração das TIC, as suas 

práticas se iriam transformar em práticas mais centradas no aluno. Eles compreenderam 

que o uso das TIC seria um ganho também em termos do seu desenvolvimento pessoal e 

anteviram um grande sucesso entre os professores, caso lhes fosse dada a tecnologia, o 

apoio, e o tempo para aprenderem a trabalhar com as TIC e se houvesse uma estrutura 

académica que os encorajasse a fazer uma abordagem experimental do seu trabalho. 

O estudo de Becker & Riel (2000) deu a conhecer que os professores que regularmente 

participam em actividades com interacções profissionais, para além das suas aulas, 

ensinam de maneira diferente daqueles que têm contacto mínimo com os seus pares. 

Aqueles professores também usam mais os computadores e de modo exemplar. Por 

estarem mais envolvidos profissionalmente, eles estão numa posição com autoridade e 

tempo para ajudarem outros professores a movimentarem-se na área da utilização das 

TIC (Mumtaz, 2000). 
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Carney (1998), ao examinar o programa STDC (Shortline Teacher Development Centre), 

de desenvolvimento profissional de professores e integração das TIC em aulas 

construtivistas fez uma análise baseada em 4 elementos cruciais para o ensino-

aprendizagem: 

• desafios para estruturas de referência – os professores têm de ser colocados 

perante situações de incerteza, de modo a poderem gerar novas respostas, sendo 

a necessidade de integrar a tecnologia um dos mais poderosos; 

• aprendizagem situada – a noção da cognição situada é um princípio básico do 

construtivismo; 

• reflexão colaborativa – os professores deveriam trabalhar em relações 

colaborativas com os colegas; 

• interacção colegial prolongada - os professores são encorajados a continuar as 

suas interacções, para além do programa, através dos contactos pessoais e do e-

mail, tendo sido também oferecido um seminário de 3 dias como apoio a esta 

interacção (In Mumtaz, 2000). 

HrusKocy et al. (2000) dizem que treinar alunos para servirem de monitores pode ajudar 

à integração dos computadores em sala de aula. Os professores mostraram-se 

interessados pelos skills aprendidos pelos seus alunos e ultrapassaram a sua relutância 

em fazer perguntas sobre os computadores. Os professores mostraram-se mais 

motivados para usar as TIC na sala de aula e, a partir dos seus alunos, aumentaram o 

seu próprio conhecimento em relação ao trabalho com os computadores (In Mumtaz, 

2000). 

Goodwyn et al. (1997) descobriram que a maioria dos futuros professores e dos 

professores de inglês em formação no Reino Unido bendizem agora as TIC no ensino de 

inglês e vêem-nas como essenciais à literacia dos seus alunos. 

Estes autores descobriram que os professores se poderiam dividir em 3 grandes 

categorias. Assim, poderíamos dizer que os temerosos das TIC, geralmente os mais 

velhos para quem as TIC são uma ameaça e uma causa de grande ansiedade, 

representam cerca de 16% de todos os professores de inglês. Os não resolvidos que 

representam cerca de 32% dos professores de inglês têm sentimentos misturados, 

apesar de estarem a mudar e a redefinir os seus conceitos de literacia. Os optimistas, 

que são os pró TIC, são cerca de 50% e acreditam que as TIC podem melhorar 

significativamente o ensino de inglês (In Mumtaz, 2000). 
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Pedretti et al. (1999) confirmam que a integração da tecnologia nas salas de aula pode 

transformar significativamente o ensino e a aprendizagem. A evolução deste estudo de 

caso (TESSI) ilustra que o empenhamento pessoal e profissional a longo prazo e a 

colaboração entre os professores e os investigadores são parte integrante dessa 

transformação (In Mumtaz, 2000). Por outro lado, Moseley and Higgins (1999) estudaram 

as atitudes de um pequeno grupo de professores e descobriram que os docentes que 

fazem uso das TIC com sucesso têm características comuns, a saber: atitudes positivas 

para com as TIC, isto é, dispõem-se mais facilmente a usar as TIC na sala de aula; a 

escolha é dos alunos e não do professor; há o reconhecimento do aluno como 

aprendente e a preferência pela aprendizagem individual em detrimento da aprendizagem 

por recepção de conhecimentos dos professores (In Mumtaz, 2000).  

Bruner (1996), citado por Mumtaz (2000) descobriu 4 modelos de pedagogia – teorias 

que todos os professores têm sobre a maneira como os alunos aprendem – que 

determinam a integração ou não das TIC nas suas práticas lectivas: 

• a aquisição do know how onde as crianças são aprendentes que imitam [o 

professor]; 

• a aquisição do conhecimento propositivo, onde as crianças aprendem pela 

exposição didáctica; 

• o desenvolvimento do intercâmbio interdisciplinar, onde as crianças são seres 

pensantes; 

• a gestão do “conhecimento objectivo”, onde as crianças são educáveis. 

Olson (1981) desenvolveu a ideia de que o computador oferece aos professores modos 

de sublinhar o que ensinam e como ensinam. A presença de um computador diz alguma 

coisa sobre o que o professor valoriza; simboliza o interesse dos professores em novas 

tendências e a sua capacidade para andar a par das últimas tecnologias no ensino. 

No entanto, isto também pode acarretar ilusões aos professores sobre o que estão a 

fazer. Algumas pessoas pensam que os computadores tornam os professores melhores; 

outros imaginam que os computadores ajudam os professores a fazer o que eles já 

fazem de melhor. Os professores tendem a proteger a sua influência sobre os elementos 

chave do seu trabalho, cobrindo o currículo e mantendo a sua credibilidade. Estas 

estratégias de protecção para manterem a influência na sala de aula podem retirar o 

potencial do ensino com computadores. Olson fala-nos dos riscos que as aulas com 

computadores podem acarretar para os professores (têm que tolerar uma maior 
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ambiguidade, uma atenção individual aos alunos, e ainda as maneiras de pensar 

divergentes dos alunos), o que pode dificultar as reformas dos currículos, integrando um 

ensino com computadores (In Mumtaz, 2000). 

Scrimshaw (1997) analisa o papel do professor em salas de aula com computadores. Ele 

é de opinião de que os professores precisam de ensinar o processo de aprender mais do 

que os seus produtos. As competências de pesquisa e organização da informação, 

encontrando conexões e contradições nessa informação devem mover-se para o centro 

dos currículos. Ora isto requer um ensino explícito dos modos de organização de 

actividades cooperativas, envolvendo computadores, com grupos presenciais à volta de 

uma máquina, ou via videoconferência, ou por e-mail.  

Os professores precisam de mais oportunidades e mais apoio no uso das TIC em 

contextos colaborativos, de modo a poderem, eles mesmos, identificar os problemas e as 

possibilidades, de modo a poderem modelar actividades com alunos a partir da sua 

prática. Os professores pró TIC precisam também de tempo para reflectirem sobre estes 

processos de introdução das TIC no ensino (In Mumtaz, 2000). 

McDougall & Squires (1997) citados por Mumtaz (2000) analisam as actividades de 

desenvolvimento profissional dos professores na área das TIC, à luz de 5 focos 

estruturais. 

Foco 1 - analisam os skills dos professores ao usarem aplicações de software específicas 

como o processador de texto, um sistema operativo, e acesso à Internet. 

Foco 2 - analisam a integração das TIC nos currículos. 

Foco 3 - analisam as mudanças relacionadas com as TIC nos currículos. 

Foco 4 - analisam as mudanças no papel do professor. 

Foco 5 - analisam as teorias de educação subjacentes. 

Por seu turno, Davis (1997) citado por Mumtaz (2000) reflectiu sobre o desenvolvimento 

profissional dos professores para as TIC numa variedade grande de contextos e 

descobriu mais 2 focos que deveriam juntar-se aos 5 anunciados por McDougall & 

Squires: as mudanças no papel da gestão e a avaliação do desenvolvimento profissional 

e desta mesma estrutura. 

É aqui considerado o papel de importância dos gestores das escolas, sem os quais esta 

estrutura não avança sem grande stress e da necessidade de haver avaliação desta 
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estrutura de desenvolvimento profissional para termos feedback sobre o que acontece 

(Mumtaz, 2000:331). 

Youngman and Harrison (1998) relatam em BECTA (1996) o desenvolvimento da 

competência dos professores e a sua confiança no uso das TIC em computadores 

portáteis. Os autores descobriram que 98% dos professores faziam uso eficaz do 

computador; uma grande percentagem fazia uso de software de publicação; cerca de 

94% dos professores tentaram usar CD-ROMs e 91% tiveram sucesso. O uso do e-mail 

(62%) e da Internet (76%) era elevado. O grau de literacia computacional aumentou em 

muitos professores, de modo a que mesmo os mais inexperientes foram capazes de usar 

o computador para avaliar software, para filtrar, importar e exportar informação para 

melhor se adaptar aos fins dos seus currículos. A confiança e a competência dos 

professores melhorou. Eles sentiram que o seu conhecimento de TIC aumentou 

substancialmente; os professores alteraram os seus modos de trabalho e o seu 

entusiasmo pelo trabalho aumentou. 

O maior benefício para os alunos foi indirecto através da maior capacidade dos 

professores em criarem materiais de qualidade para a sala de aula e da melhoria no 

acesso aos recursos. O estudo provou haver 4 condições que contribuíram para o seu 

sucesso, como a demonstração e provisão de hardware e software amigável, a posse e 

uso exclusivo de uma máquina num período alargado, o carácter portátil do equipamento, 

de modo a que se pudesse movimentar entre as áreas de trabalho e entre a escola e a 

casa, para além do apoio formal e informal de pares e de outras fontes (Mumtaz, 2000). 

Cabe aqui perguntar se o projecto “Iniciativa Escolas, Professores e Computadores 

Portáteis” a ser lançado agora em 2006, dez anos depois do relatado acima, chegará no 

seu término a conclusões semelhantes ou muito diferentes destas. 

Willis et al. (1999) concluem na sua revisão sobre a investigação acerca da integração 

das TIC na formação dos professores (ITTE – Information Technology in Teacher 

Education) que há ilhas de excelência que ilustram o que pode ser feito na formação de 

professores em TIC. No entanto, dizem os autores que são precisos mais estudos de 

caso sobre o modo como a inovação é criada e difundida, para que outros programas de 

formação de professores os aproveitem. São também precisos mais relatos de 

professores envolvidos na integração da inovação em sala de aula, assim como são 

necessários mais estudos com descobertas relacionadas com o género, a classe social e 

o background étnico. É preciso também uma maior disseminação e desenvolvimento de 

recursos e ferramentas para se usar as TIC eficazmente na formação dos professores. 
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4. AS TIC NO ENSINO DE LÍNGUAS  

Moran fala-nos do papel das tecnologias na nova escola da sociedade do conhecimento 

e alerta-nos para o facto de que “educar hoje é mais complexo porque a sociedade é 

mais complexa, as competências necessárias também o são, as tecnologias estão ao 

alcance do estudante e do professor. Há informação a mais, fontes múltiplas, visões 

diferentes do mundo” (Moran, 2005:69). 

O autor chama a atenção para a continuação das velhas práticas com roupagens novas, 

quer na universidade quer nas escolas, facto de que também Papert (1997) já tinha dado 

conta, ao invocar o carácter perverso desta adaptação ao novo, esvaziando-o de sentido. 

Moran avisa que o computador usado como “um verniz de modernidade” serve quase só 

para “ilustrar o conteúdo do professor” e não para “criar novos desafios didácticos” (op 

cit.:69). 

Papert (1997:43) reitera esta mesma ideia quando diz que “ a aprendizagem é mais bem 

sucedida quando o aprendiz participa [na aprendizagem] voluntária e empenhadamente.” 

Este autor (1997:43) afirma ainda que “uma das maiores contribuições do computador é a 

oportunidade para as crianças experimentarem a excitação de se empenharem em 

perseguir os conhecimentos que realmente desejam obter”.  

Na verdade, saber pesquisar e organizar a informação parece ser o maior desafio desta 

nossa sociedade do conhecimento, que só o será, de facto, se aprendermos todos, 

alunos e professores presentes e futuros, a gerir o volume incomensurável de informação 

a que temos acesso. Se não conseguirmos perceber que é aqui que reside o segredo do 

sucesso e da qualidade do que fazemos e somos, não ultrapassaremos nunca o patamar 

de sociedade da informação em direcção à sociedade do conhecimento. 

É pois neste contexto que temos de equacionar a escola dos nossos dias e os 

professores que nela trabalham para formar as gerações futuras. As tecnologias poderão 

ser ferramentas poderosíssimas no combate ao analfabetismo de toda a ordem, à 

exclusão e à ignorância das nossas sociedades, se a escola compreender realmente o 

seu verdadeiro desígnio deste século. 

Em áreas específicas parece poder provar-se o impacto positivo das TIC na prática de 

competências e na aprendizagem. Uma destas áreas é o processador de texto, onde se 

conclui que os alunos que usam o computador ao aprender a escrever não estão só 

envolvidos e motivados na sua escrita, mas também produzem trabalho escrito mais 

longo e de melhor qualidade (Goldberg, Russell e Cook, 2003).  
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No entanto, isto só é verdade se da parte dos professores houver abertura e as 

competências necessárias que lhes permitam utilizar o computador nas suas aulas e tirar 

partido destas ferramentas ao nível da didáctica. Os professores deste tempo, onde as 

TIC são um factor estruturante, têm que se adaptar ao novo mundo e compreender a 

necessidade de assumirem novos papéis e de se adaptarem a novas situações. 

Figueiredo (1995) chama a atenção para os benefícios que o trabalho em rede, 

propiciado pelas tecnologias, pode trazer aos alunos e, muito especialmente, aos 

professores: 

“Teachers will also have much to gain from the ability, afforded by networks, to let them interact 
very easily with their peers and with the world of work. This will let them share and build 
together lesson ideas and examples of good practice and will enable them to import from the 
world of work meaningful case studies to be explored in their classes and projects. It will also 
offer them, very easily, a wide range of contacts, projects, partners, addresses, resources, pilot 
demonstrations, and database access points, plus the exposure to the international dimension.” 

Na verdade, se estes benefícios poderão ser aproveitados pelos professores de todos os 

grupos pedagógicos, parece-nos ainda mais pertinente que os professores de línguas 

tenham esta percepção clara, dada a especificidade das disciplinas que ensinam, onde a 

comunicação com os outros e particularmente com outras identidades planetárias 

assume um carácter cada vez mais premente num mundo globalizado nos seus vários 

níveis de actuação. 

Ainda hoje, ao relemos um artigo no suplemento “Emprego” do jornal “Expresso” (ed. nº 

1750 de 13 de Maio de 2006) sobre a necessidade urgente de se aprender novas línguas, 

como o Mandarim, o Árabe, o Russo e o Espanhol nos apercebemos da importância do 

papel dos professores de línguas, sobretudo num altura em que, cada vez mais, as 

empresas solicitam aos seus futuros empregados competências em várias línguas, como 

as mencionadas, tornando-se claro que saber Inglês, Francês e Alemão, como até há 

bem pouco tempo acontecia, não são cartão suficiente de entrada no mundo do trabalho. 

Saber comunicar, por exemplo, em Mandarim parece ser uma aposta a ter de ser ganha 

o mais rapidamente possível, dado o envolvimento comercial de Portugal e de quase todo 

o mundo com a China, sendo a barreira linguística o principal factor de desajustes, 

enganos, maus negócios, situação que urge resolver. 

Saber ensinar línguas num mundo global, onde as tecnologias estão presentes nas 

escolas e sobretudo em grande parte dos lares, com a consequente familiarização dos 

jovens com o computador, é uma competência que não pode nem deve esquecer esta 

mudança. Os professores de línguas que poderão vir a assumir um maior destaque e 
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prestígio nas nossas escolas, dada a conjuntura actual do mundo global multicultural, e 

multi-linguístico têm de se preparar para este novo desafio nas escolas. 

Giles (2003), ao descrever a experiência com a escola de Blue Mountain, fala-nos da 

abordagem sistémica do ensino que esta escola abraça. Na verdade, "a tecnologia 

informática não estava segregada em salas fechadas, pois os alunos eram livres de se 

movimentarem em toda a escola para utilizarem a tecnologia que estivesse disponível" 

(Giles, 2003:184); havia também a perspectiva de integração das várias disciplinas, com 

resultados muito satisfatórios, como comenta uma docente de Matemática: 

"aprendi bastante mais sobre o modo como os professores de línguas trabalham. Aprendi que 
eles envolvem os miúdos com muito mais competências verbais, muito mais projectos... coisas 
bastante distantes daquilo que um professor de Matemática costuma fazer” (Giles, 2003:185). 

Maltez (2005) chama a atenção para a evolução de práticas pedagógicas que a 

investigação no ensino de línguas tem gerado e que, por seu turno, têm que enfrentar o 

desafio da mudança suscitado pelo uso do computador tão arredado das aulas de línguas.  

De facto, a utilização das TIC e da Internet constitui um verdadeiro desafio para os 

professores de línguas que, deste modo, têm de alterar as suas práticas pedagógicas, 

pautadas, ao que parece, por uma cultura de afastamento do computador e da 

multimédia. É que as TIC fomentam a utilização de metodologias activas e centradas no 

aluno, impondo uma maior dinâmica nas aulas de línguas, relegando para segundo plano 

as velhas estratégias de ensino, centradas no professor e/ou nos conteúdos. 

Büschoff (2002:ix-xv) fala-nos do ensino-aprendizagem de línguas nesta sociedade da 

informação e afirma que este não pode ser reduzido ao que era antes; pelo contrário a 

aprendizagem de línguas tem de ser reconhecida como um acto em que o aprendente 

desempenha o papel de construtor activo do conhecimento. O artigo chama a atenção 

para o facto de muitas das potencialidades das TIC para um ensino inovador e flexível de 

línguas ainda não terem sido muito exploradas e os materiais criados para o ensino de 

línguas serem ainda um repositório das velhas metodologias. 

O autor adianta que a mudança a operar nas salas de aula só será possível a partir da 

formação de professores, especialmente se esta assumir a forma de investigação-acção, 

onde os professores são confrontados com uma reflexão sistemática sobre as suas 

práticas para eventualmente as mudar. Esta tendência para tornar os professores 

profissionais mais reflexivos acarreta consigo uma necessidade de mais trabalho em 

colaboração com os pares e maior interacção entre eles, o que será grandemente 

favorecido pelo uso das tecnologias. 
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A necessidade de uma aprendizagem eficaz de línguas não pode ser colmatada com 

cursos e software que sigam metodologias tradicionais, behavioristas. Será necessário 

que o ensino–aprendizagem de línguas siga um paradigma construtivista, centrado na 

aprendizagem em termos de uma construção do conhecimento em vez de uma 

transmissão de conhecimentos muito mais condicente com o desenvolvimento não só de 

skills de comunicação mas também que integre “language awareness and learning 

competence as equally important aims into its curriculum” (Büschoff, 2002:ix-xv). 

Na verdade, este autor apresenta o construtivismo com o novo paradigma de 

aprendizagem de línguas, centrado no aluno. “Learning is seen as a self-structured and 

self-motivated process of knowledge construction and the learner is regarded as a self-

governed creator of knowledge” (Büschoff, 2002:ix-xv). Paralelamente, a necessidade 

inquestionável de desenvolver nos alunos competências indispensáveis à sociedade do 

conhecimento é também um dos objectivos a ter em conta no ensino de línguas a que 

este paradigma construtivista parece dar resposta. 

Büschoff (op. cit.) conclui que há que se fazer um esforço por se encontrarem 

ferramentas de aprendizagem tecnológicas que facilitem a implementação de uma 

metodologia de aprendizagem de línguas que assente, mais do que no passado, na 

autenticidade de conteúdos, contextos e tarefas. 

Moreira & Leal (2006:39) afirmam, por seu lado, que “são poucos os professores que 

recorrem às TIC do ponto de vista da sua integração didáctica e profissional”, havendo a 

necessidade de se “criar mecanismos de liderança tecnológica (…) que favoreçam a 

disseminação de boas práticas” (op. cit.:39) dos professores que já usam as tecnologias 

nas escolas, de modo a que esta situação se altere no sentido “da integração das TIC no 

quotidiano escolar” (op. cit:39). 

Davies (2002) chama a atenção para a falta de formação adequada dos professores em 

tecnologias, o que leva a que estas não sejam bem exploradas  

“[…] many learning opportunities are offered by new technologies but they are not fully 
exploited, mainly owing to the lack of relevant training offered to teachers. In addition, with the 
advent of the web there is a disturbing trend towards removing the teacher from the learning 
process - which is simply not acceptable” (Davies, 2002:18). 

Conclui que os computadores oferecem uma riqueza de oportunidades aos aprendentes 

de línguas, mas que são apenas ferramentas e não substitutos de professores e não 

funcionam sem software, o que quer dizer que formar profissionais para usar os 

computadores leva tempo e dinheiro, mas vale a pena. 
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5. OS PROFESSORES E A FORMAÇÃO EM TIC 

Loucks-Horsley et al. (1987) são de opinião de que há que repensar a questão do 

desenvolvimento profissional dos professores, numa altura em que 40% destes 

profissionais abandonam a carreira nos Estados Unidos, todos os anos, por várias razões, 

entre as quais há a salientar o baixo salário, a falta de um ambiente de trabalho 

profissional e ainda o sentimento de que permanecer na profissão é sinónimo de ficar 

parado, em vez de se experimentar crescimento e renovação. 

As escolas têm que enfrentar este problema e tentar reter os melhores professores, 

dando-lhes oportunidades de crescer e de aprender, o que passará necessariamente 

para os jovens com quem trabalham. Só as escolas que se tornarem verdadeiras 

comunidades de aprendizagem, é que serão uma promessa para o futuro e isso só será 

possível através de um programa adequado de desenvolvimento profissional dos 

professores. 

O trabalho de Loucks-Horsley et al. tenta dar resposta a muitas das questões levantadas 

por escolas sobre o que é um bom programa de desenvolvimento profissional, e como é 

que os centros de formação e outras estruturas podem apoiar um programa destes. 

Loucks-Horsley et al. (1987) tratam do desenvolvimento profissional dos professores e do 

impacto que este tem na mudança na escola. O desenvolvimento profissional dos 

professores é algo muito complexo, cujo sucesso depende de um contexto favorável à 

aprendizagem e de actividades práticas e de engajamento envolventes. 

Recursos disponíveis, condições de trabalho flexíveis, apoio e reconhecimento podem 

fazer a diferença no desejo de se levar os professores a melhorarem a sua prática. 

Podemos identificar algumas características que estão na base de esforços bem 

sucedidos de mudança. 

Assim, o clima favorável ao crescimento profissional numa escola e as actividades 

seguidas em nome do desenvolvimento profissional são chaves de sucesso para estes 

programas. Por outro lado, o espírito colegial ou o relacionamento a nível profissional 

com outras equipas de outras escolas, procurando ideias novas, conselhos, um fórum 

para pôr à prova modelos de ensino, etc., e a colaboração, que diz respeito à resolução 

de problemas mútuos, assumindo-se que perspectivas múltiplas são melhores do que 

uma única, podendo fortalecer o sentido de missão comum, são factores cruciais para se 

encetar uma mudança. Criar relações colegiais e colaborativas é vital para apoiar a 

mudança individual e organizativa dentro das escolas. 
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Riel & Becker (2000) alertam-nos para a importância da cultura da escola na construção 

de uma aprendizagem contínua dos professores num ambiente de interacção que não 

amedronta e onde ensinar e aprender ocorrem simultaneamente. 

Paralelamente, as autoras falam da abordagem de uma cultura de colaboração que 

encoraja o desenvolvimento da excelência local. As oportunidades de observar outros, de 

beneficiar com os ensinamentos de outros e com a observação de comportamentos que 

podem servir de modelo, e ainda a possibilidade de receber feedback significativo sobre o 

seu progresso, ajudam a criar uma cultura de colaboração. 

O estudo em questão analisou o empenhamento profissional dos professores, os seus 

perfis, as suas práticas e crenças, assim como o envolvimento dos professores com os 

computadores e a utilização das TIC por parte dos professores leaders. 

A investigação, que analisou as respostas de 4000 professores dos USA, prova que os 

professores leaders têm mais formação, são aprendentes contínuos, são utilizadores de 

computadores, e promovem aprendizagens baseadas na resolução de problemas. Os 

professores empenhados vêem o ensino como um processo de questionamento contínuo, 

reflexivo e a troca de ideias com os pares como o caminho que leva ao desenvolvimento 

de uma linguagem técnica partilhada e uma base de conhecimento partilhado. 

O acesso recente ao e-mail e à Internet encoraja as oportunidades profissionais informais 

e ainda de liderança (leadership). Outras oportunidades são fornecidas pelas relações 

formais criadas com as universidades, quando os professores leaders trabalham na 

formação inicial e contínua de outros colegas. 

De acordo com Becker & Riel (1999), a definição de professores leaders é a que nos diz 

que estes profissionais são empenhados activamente com os seus pares na sua escola e 

não só, tentando convencer outros professores a participar em workshops no ensino 

universitário e a publicar materiais. 

Neste estudo tem-se por contraponto os professores do ensino particular (Private 

Practice Teachers) que são auto-suficientes na sua prática, tendo pouco interesse em 

ajudar outros nas suas áreas. A análise produziu 3 dimensões de envolvimento dos 

professores com os computadores, passando pela utilização das ferramentas pelos 

alunos, pelas utilizações frequentes (relativamente simples) e ainda pela utilização dos 

professores e suas competências. 

Tentou-se perceber o papel que o computador desempenha em relação à orientação 

construtivista dos professores leaders. Como resultado foi visto que os professores 
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leaders de quase todos os grupos pedagógicos (com uma preponderância - 40% - para 

os professores de inglês) são muito mais propensos à utilização das TIC com os seus 

alunos nas aulas. Os professores profissionalmente empenhados usam mais software de 

todo o tipo do que os professores do ensino privado (private teachers). 

Uma das descobertas mais significativas deste estudo é que os professores leaders são 

considerados “highly active computer user” dez vezes mais do que os professores do 

privado (private practice teachers). Em competência, a superioridade dos professores 

leaders é de mais de 67% e na utilização das ferramentas informáticas pelos alunos a 

superioridade em relação às outras categorias de professores é de mais de 88%. A 

diferença esbate-se no tocante à utilização frequente de software simples. 

Os resultados demonstraram que os professores que são empenhados profissionalmente 

são construtivistas em crenças, prática e uso do computador. Os seus objectivos para 

usarem os computadores no ensino são condicentes com filosofias de ensino 

construtivistas. O envolvimento dos professores leaders com os computadores traduz-se 

numa exploração construtivista dos seus recursos. 

O estudo conclui ainda que a experiência educativa anterior dos professores está ligada 

com a sua competência posterior para ensinar; na verdade, os professores leaders, após 

terem terminado a sua formação, continuam a investir fortemente na sua formação. Estes 

professores parecem gastar duas vezes mais de tempo do que os outros professores no 

seu desenvolvimento profissional. Em síntese, bons alunos de boas escolas tornam-se 

professores leaders. Há, de facto, uma correlação entre a cultura colaborativa da escola e 

os professores leaders. Estes têm um empenho forte na sua própria formação. 

Zeichner (1993) apresenta a reflexão dos professores sobre a sua prática como um dos 

factores mais relevantes na melhoria do processo de ensino-aprendizagem; a mudança 

de atitudes dos professores só ocorrerá se estes fizerem da reflexão na sua prática e 

sobre a sua prática docente uma questão primordial no seu desenvolvimento profissional. 

“O conceito de professor como prático reflexivo, reconhece a riqueza da experiência que 

reside na prática dos bons professores” (Zeichner, 1993:17) e a reflexão é entendida 

como o reconhecimento de que aprender a ensinar é um processo que decorre ao longo 

da vida e de que os formadores de professores devem ajudá-los a responsabilizarem-se 

pelo seu próprio desenvolvimento profissional. 

Da mesma forma, Schön (1992) aborda o problema do professor como profissional 

reflexivo e coloca em evidência o saber privilegiado pela escola – o saber escolar – em 
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detrimento do conhecimento tácito, contextualizado. O papel da reflexão, antes, durante e 

após a prática, surge aqui como elemento decisivo para a existência de uma prática 

reflexiva que envolva não só o professor, mas também o contexto institucional. 

Outro aspecto importante a ter em conta é o professor estar disponível a aprender com 

os seus erros, posicionamento característico de um profissional reflexivo. 

Esta postura reflexiva entra em conflito normalmente com a burocracia da escola, uma 

vez que este sistema é construído em torno do saber escolar, o que implica que uma 

prática reflexiva eficaz tenha que integrar o contexto institucional. Há portanto que 

“aprender a ouvir os alunos e aprender a fazer da escola um lugar no qual seja possível 

ouvir os alunos” (Schön (1992:87). 

Riel & Schwartz (2001) afirmam que para se colmatar o vazio digital existente nas nossas 

escolas há que fazer mais do que apenas comprar equipamento. Requer que o 

conhecimento e as competências dos professores em relação ao uso das tecnologias e 

ao acesso às ferramentas digitais na comunidade aumente, o que fará decerto alargar a 

aprendizagem, tanto de professores como de alunos. 

A formação de professores em TIC poderá ser, assim, uma contribuição decisiva e uma 

ajuda para os professores no desempenho dos seus papéis (Caldeira, 1996). 

Em “O movimento da autonomia do aluno - repercussões a nível da supervisão”, Cardoso 

(1996) chama a atenção para a necessidade de se promoverem as competências 

necessárias ao desenvolvimento de uma verdadeira autonomia, tanto dos alunos como 

dos professores. Há que dar aos professores e aos alunos os meios facilitadores para um 

desenvolvimento pessoal assente na autonomia. O artigo clama pela necessidade da 

escola assentar num novo paradigma que será o de "educar os alunos na autonomia, 

pela autonomia e para a autonomia dentro das comunidades em que se inserem" 

Cardoso (1996:88). 

Para tal há que prestar atenção à formação contínua de professores que deverá ter por 

base três características fundamentais - ter um carácter holístico, privilegiando o 

desenvolvimento intelectual do eu, um carácter participativo, cujo enfoque recaia na 

formação reflexiva dos formandos e ter um carácter desescolarizador, quebrando a 

separação entre a teoria e a prática, promovendo a investigação sobre a acção que 

desenvolva no professor competências de intervenção, problematizando o saber da 

experiência. 
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Este autor aborda ainda as práticas de promoção da autonomia, como sejam os métodos 

para ensinar a pensar, que incluem a modelação, a questionação, a discussão e a 

aprendizagem cooperativa (Nisbet, 1992), sendo a metacognição, o pensar sobre o 

pensar, a chave-mestra do movimento do ensinar a pensar. Por outro lado, a auto-

imagem e a auto-estima influenciam as atitudes face às dificuldades, ao mesmo tempo 

que o contexto social da aprendizagem tem também muita influência no desenvolvimento 

de determinadas atitudes. 

A resolução de problemas traduz a ideia globalizante de autonomia. Os fundamentos do 

uso de estratégias de resolução de problemas em sala de aula estão no facto de se 

acreditar que a procura de uma solução para um problema contribui, não só para a 

resolução desse problema, como também, e acima de tudo, para desenvolver 

capacidades cognitivas, o que leva a que o professor assuma o papel de mediador na 

resolução de problemas, cujo expoente máximo é o trabalho de projecto. 

Estas vertentes parecem todas desaguar na caracterização das condições ideais que 

podem levar os professores a utilizar as TIC na sua prática lectiva, uma vez que a 

questão da autonomia (de professores e de alunos) está inteiramente ligada ao ensino 

apoiado por computador que, por sua vez, parece ter de se ancorar na formação dos 

professores, inicial e contínua. 

Ponte et al. (2000:12) em “Por uma formação inicial de professores de qualidade”15 

afirmam que “o desenvolvimento profissional é um processo contínuo de aperfeiçoamento 

até se atingir o estádio da expertise, o ponto mais elevado da competência pedagógica e 

da profissionalidade. A formação de um professor está longe de acabar na formação 

inicial […]” 

De qualquer modo, Figueiredo (1995) aposta na ideia de novos desafios para uma escola, 

cada vez mais de afectos, onde o professor deve assumir um novo papel na sociedade 

da informação e do conhecimento, cuja mudança tem de ser acompanhada pela 

formação. 

É neste contexto que se insere o presente estudo, ao tentar compreender como é que os 

professores de Inglês poderão enfrentar este novo papel de que fala Figueiredo (1995) 

numa escola do futuro, cheia de desafios a que talvez só a formação venha a dar 

resposta.  

                                                 
15 Disponível on-line  em http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-pt/00-CRUP.doc 
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Como nos diz Erik Davis “a lógica da tecnologia tornou-se invisível – literalmente oculta. 

Sem o código, não entendemos absolutamente nada. E já ninguém tem todos os códigos 

em seu poder” (Davis, 2002:231). 
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1. DEFINIÇÃO  

1.1. O que é metodologia 
            

Um método é entendido como um conjunto específico de procedimentos, técnicas, 

ferramentas e documentação, a ser usado na resolução particular de um problema 

(Yolles, 1999). 

A metodologia é definida como o estudo dos métodos ou como a arte de dirigir o espírito 

de investigação. De acordo com estas definições, a metodologia pode ser encarada: (i) 

em termos abstractos como o estudo dos métodos e (ii) em termos práticos como a lógica 

aplicada a uma determinada situação, ou seja, como um conjunto ordenado de ideias. 16  

1.2. O que é investigação 

“A investigação é uma tentativa sistemática de atribuição de respostas às questões. (…) 

A investigação fundamental diz respeito à relação entre duas ou mais variáveis. É 

realizada a partir da identificação de um problema, examinando as variáveis relevantes já 

seleccionadas através de uma revisão da literatura, construindo uma hipótese plausível, 

criando um design de investigação para estudar o problema, recolhendo e analisando os 

dados apropriados e, então, extrair as conclusões acerca da relação entre as variáveis” 

(Tuckman, 2002: 5). 

2. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO  

O estudo que nos propusemos levar a cabo consistiu na recolha, tratamento e análise 

dos dados relativos às atitudes e competências dos professores de Inglês das escolas do 

ensino secundário e secundário com 3º ciclo do distrito de Setúbal, em relação à 

utilização das TIC no ensino da língua inglesa. Paralelamente, o projecto de investigação 

pretendeu ainda identificar os factores que explicam a resistência/adesão destes 

professores ao uso das TIC na prática lectiva, ao mesmo tempo que tinha como 

finalidade determinar, a partir de um balanço dos resultados obtidos, um conjunto de 

características positivas que possam constituir propostas e/ou recomendações para a 

formação inicial e contínua de professores de inglês em TIC. 

Para este efeito, lançou-se um inquérito por questionário a todos os professores de Inglês 

a leccionarem em 2004/05 nas escolas secundárias e secundárias com 3º ciclo do distrito 

de Setúbal. 

                                                 
16 Disponível online em http://www.fca.pt/livros-html/docs/461_xpag85.pdf 
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Depois do tratamento e análise das respostas dadas ao questionário, foram 

seleccionados quatro casos paradigmáticos que, pelas suas características, se 

mostraram ilustrativos de um perfil de adesão ao uso das TIC e de um outro de 

resistência à mesma utilização.  

As quatro docentes seleccionados foram convidados pessoalmente a participar neste 

estudo, colaborando com a investigadora no sentido de lhe facultarem entrevistas sobre 

as suas práticas lectivas. 

Os quatro casos escolhidos, foram ainda estudados numa vertente etnográfica, com 

observação não participante de aulas, tentando-se interferir o mínimo no decurso das 

mesmas, apesar de “um observador nunca [poder] passar despercebido, (…) o objectivo 

é ser o mais discreto possível, de forma que o comportamento observado se aproxime o 

mais possível do normal” (Bell, 1997:150).  

Entrevistaram-se também alguns alunos presentes nas aulas observadas e que se 

disponibilizaram para tal, no final das mesmas.  

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Tendo-se em conta os objectivos da tese, optou-se por uma abordagem metodológica 

mista, onde o aspecto qualitativo assenta, em primeiro lugar, numa recolha quantitativa 

de dados, uma vez que, de acordo com Berger (2000: 16), “there is a logic to […] both 

methologies, for quite often it makes sense to do both a qualitative and quantitative study 

research project”. 

Na verdade, a recolha quantitativa de dados foi feita através de um inquérito por 

questionário, enviado a todos os professores do grupo de Inglês de todas as escolas 

secundárias e secundárias com 3º ciclo do distrito de Setúbal, de modo a poder traçar-se 

um perfil “em grande zoom” sobre este distrito, no âmbito da problemática apresentada e, 

por outro lado, particularizou-se a investigação em torno de quatro casos paradigmáticos 

de atitudes de adesão e de resistência perante a utilização das TIC no ensino, através de 

entrevistas a estes professores, sobre a sua prática lectiva, e aos alunos sobre a sua 

aprendizagem de Inglês e sobre os métodos usados pelos professores desta disciplina, 

pondo em confronto as metodologias com a utilização das TIC e as metodologias sem as 

tecnologias. 

Tuckman (2002:308) afirma que “(…) os questionários e as entrevistas são processos 

para adquirir dados acerca das pessoas, sobretudo interrogando-as e não observando-as, 

ou recolhendo amostras do seu comportamento (…)”, enquanto Botelho (2002:290-291) é 
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de opinião que “(…) a investigação qualitativa (…) [se] focaliza (…) em casos únicos ou 

em várias pessoas, situações ou organizações”. A autora refere ainda que “(…) a 

investigação qualitativa descreve […] casos únicos ou procura desenvolver afirmações 

gerais baseadas nas questões comuns aos vários casos” e “(…) visa descrever as 

características específicas dos fenómenos sociais e educacionais, podendo […] 

desenvolver esforços no sentido da generalização e teorização.” 

Berger (op. cit.) discute a diferença entre investigação qualitativa e quantitativa. Para este 

autor, qualidade tem a ver com a resposta à pergunta "de que tipo?", enquanto que 

quantidade tem a ver com a resposta a "quantos?” 

"Thus quantitative researchers are sometimes accused of being too narrow, basing their 
research on what they can count, measure, and observe and neglecting other matters. 
Qualitative researchers, however, are often accused of "reading into" texts things that are not 
there or of having opinions or making interpretations that seem odd, excessive, or even 
idiosyncratic (...)" (Berger, 2000:13). 

Muitas vezes, os investigadores quantitativos são acusados de ser demasiado restritos, 

porque só se interessam pelo que podem contar e medir, esquecendo muitas vezes o 

que realmente importa. 

Os investigadores qualitativos, contudo, são acusados de ler o que não está escrito, e de 

fazerem interpretações que não são as mais correctas. 

De modo a poder compreender melhor as atitudes dos professores alvo da investigação 

foi planificada a observação de algumas aulas destes professores, sob um ponto de vista 

etnográfico, isto é, sem haver interferências da investigadora na gestão das mesmas.  

“O etnógrafo depara-se com uma série de interpretações da vida, interpretações do senso 
comum, que se torna difícil separar umas das outras. Os objectivos do etnógrafo são os de 
apreender os significados que os membros da cultura têm como dados adquiridos e, 
posteriormente, apresentar o novo significado às pessoas exteriores à cultura. O etnógrafo 
preocupa-se essencialmente com as representações” (Bogdan e Biklen, 1994:59). 

Deste modo, pretendeu-se verificar as atitudes dos professores perante as TIC, perceber 

quais eram as suas crenças metodológicas, em plena actividade lectiva, a fim de se 

confrontar o discurso dos professores no questionário com a sua prática lectiva real, 

tentando-se compreender as suas atitudes, crenças metodológicas e opções em contexto 

de gestão de sala de aula.  

“Os investigadores qualitativos em educação estão continuamente a questionar os sujeitos de 
investigação, com o objectivo de perceber “aquilo que eles experimentam, o modo como eles 
interpretam as suas experiências e o modo como eles próprios estruturam o mundo social em 
que vivem (Psathas, 1973). Os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e 
procedimentos que lhes permitam tomar em consideração as experiências do ponto de vista do 
informador” (Bogdan e Biklen, 1994:51). 
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4. INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS  

4.1 O questionário 

Nesta primeira fase de recolha de dados, escolhemos o inquérito por questionário, uma 

vez que o que se pretendia era obter uma imagem geral da problemática de investigação 

em relação aos professores de inglês do ensino secundário no distrito de Setúbal. 

Na verdade, este tipo de instrumento permite-nos obter dados que, por serem 

quantificáveis, transmitem ao investigador uma sensação de conforto perante as 

descobertas feitas. Os números falam por si só, e se bem que possam ser redutores da 

realidade estudada, têm a vantagem de transmitir uma realidade menos sujeita a 

interpretações. “O objecto, além da qualidade, tem a quantidade. Conhecer a quantidade 

de um objecto significa avançar no conhecimento do objecto. A quantidade caracteriza “o 

objecto sob o ponto de vista do grau de desenvolvimento ou de intensidade das 

propriedades que lhe são inerentes (…) a quantidade é expressa por um número. O 

quantitativo é característico dos fenómenos sociais também.” (Triviños, 1995:66-67). 

Tuckman (2002:15-17) diz-nos que “a investigação por inquérito é um tipo específico de 

investigação que aparece frequentemente no campo da educação” mas adianta que “a 

interpretação dessas respostas pode não ser a mais correcta, dado não existir um termo 

de comparação”. O autor é de opinião de que o inquérito é “uma técnica potencialmente 

muito útil em educação (…) [e] tem um valor inegável na recolha de dados”, o que é 

reiterado por Bell (1997:100) quando nos diz que “os inquéritos constituem uma forma 

rápida e relativamente barata de recolher um determinado tipo de informação (…)”. 

Neste estudo, o questionário era constituído por 126 questões de resposta fechada, 

divididas por quatro grandes secções:  

• caracterização do respondente 

• os professores e a utilização das TIC 

• os professores e a formação em TIC 

• a utilização das TIC com alunos 

Na secção 1 - caracterização do respondente  - pretendia-se recolher informações 

sobre os respondentes, de modo a podermos caracterizar estes professores quanto ao 

sexo, à idade, à sua situação profissional, à sua escola de leccionação, à instituição onde 

fizeram a sua formação inicial, aos níveis leccionados e ao seu grupo pedagógico. 
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Na secção 2 - os professores e a utilização das TIC  – pretendia-se saber o 

equipamento informático mais utilizado pelos docentes inquiridos, o tipo de utilização que 

fazem das TIC, para que fins os docentes utilizam o computador, a frequência de 

utilização do computador, dos conteúdos digitais e o local de utilização da Internet. 

Na secção 3 - os professores e a formação em TIC – era nosso objectivo saber o tipo 

e o âmbito da formação em TIC realizada pelos docentes e ainda se as acções de 

formação em TIC frequentadas pelos docentes inquiridos tiveram efeito na utilização das 

TIC com alunos. Pretendia-se ainda saber se os docentes necessitavam de mais 

formação em tecnologias e em que áreas. 

Na secção 4 – utilização com alunos  – pretendeu-se averiguar quais as finalidades de 

utilização do computador, se os docentes usam o computador nas aulas, ou em clubes 

e/ou projectos, a frequência de utilização do computador com os alunos, e as aplicações 

informáticas mais usadas com alunos, as actividades apoiadas pelas TIC realizadas com 

alunos, e ainda os contextos de utilização das TIC. Esta secção incluía ainda um conjunto 

de afirmações sobre a prática lectiva com as TIC, perante as quais os professores tinham 

de se posicionar, concordando mais ou menos com as frases, situando-se numa tabela 

de 1 a 5, onde 1 equivalia ao grau mínimo de concordância e 5 ao máximo. 

O questionário terminava com um conjunto de 14 variáveis onde se pretendia verificar 

quais as principais barreiras à utilização das TIC no ensino, adiantadas pelos docentes 

inquiridos. Para isso os professores tinham de novo de se posicionar numa tabela de 1 a 

5 (1=Mínimo; 5=Máximo), dando conta do grau de dificuldade de integração das TIC no 

ensino-aprendizagem de Inglês. 

O questionário começava com um texto introdutório onde se apresentava o contexto real 

desta investigação e onde se garantia a total confidencialidade das respostas. Havia 

também algumas notas de introdução sobre os procedimentos a ter no preenchimento e 

reenvio do questionário em envelopes RSF que seguiram junto. 

No final do questionário agradecia-se a atenção dos colegas pela sua inestimável 

colaboração e solicitava-se uma cooperação mais aprofundada nesta investigação para o 

que se pedia um contacto do docente, nomeadamente o seu nome, telefone e e-mail. 

No mesmo envelope em que seguiam os questionários, incluíam-se ofícios dirigidos 

respectivamente ao presidente do Conselho Executivo de cada escola e aos 

coordenadores dos departamentos de línguas/delegados do grupo de inglês, no sentido 
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de estes profissionais agilizarem o processo de recolha da informação junto dos seus 

colegas. 

Ponderou-se a hipótese de lançarmos o questionário online, para o que foi preparado um 

formulário que poderia ser preenchido pelos colegas que assim o desejassem. 

No entanto, depois de analisar melhor as implicações deste procedimento, e dada a 

experiência retirada de um estudo nacional realizado em 2004 com a chancela do GIASE, 

onde se provou haver um grande problema na recolha de dados, optámos pelo envio 

tradicional dos inquéritos, sem se oferecer a hipótese de preenchimento online.  

Apesar do processo não ter sido fácil, consideramos que os resultados de respostas 

obtidas foram razoáveis, dada a persistência com que os professores foram relembrados 

do preenchimento, e muito especialmente graças ao empenhamento dos Conselhos 

Executivos e/ou delegados de grupo ou de departamento que constituíram âncoras 

fundamentais para o sucesso da metodologia. 

4.2 As entrevistas das professoras 

 

Mercer (1995: 54) analisa o uso de entrevistas, apresentando várias das suas finalidades: 

“The interviews with teachers before the observed sessions were intended to inform (…) about 
what would be going on, and what the teacher’s pedagogic aims and expectations were for the 
children involved. The interviews with teachers and pupils which followed the videotaped 
sessions were simply an additional source of information about what was said and done.”  “(…) 
the interviews themselves provide the discourse or conversations which are then analysed to 
explain actions, interpretative practices, attitudes or beliefs”. 

Por outro lado, "podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que 

parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 

interessam à pesquisa que (...) oferecem amplo campo de interrogativas, fruto das novas 

hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante (...)" 

(Triviños, 1995:146). 

"O processo da entrevista semi-estruturada deve ser cuidadoso em todos os princípios (...) ela 
obtém resultados verdadeiramente valiosos se também o pesquisador tem amplo domínio do 
enfoque em estudo e da teoria que orienta seus passos." (Triviños, 1995: 152). 

Burgess (1995: 102) define a entrevista semi estruturada como "(...) style of interviewing 

which employs a set of themes and topics to form questions in the course of conversation. 

This strategy (...) gives informants an opportunity to develop their answers outside a 

structured format”. 

O autor chama a atenção para as questões de género, idade, estatuto social e raça dos 

entrevistadores/entrevistados, havendo factores que facilitam e outros que dificultam as 
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abordagens das entrevistas. Sugere-se que em idade os entrevistados e os 

entrevistadores devem ser aproximados, apesar de isto não poder constituir um obstáculo. 

Parece haver também mais disponibilidade e abertura se as entrevistas forem feitas entre 

pessoas do mesmo sexo. A questão racial ou étnica também se coloca ao entrevistador, 

uma vez que pode haver más interpretações que podem impedir a comunicação.  

"(...) in short, researchers who conduct interviews in field research need to consider the extent 
to which their personal characteristics will influence the practice of interviewing." (Burgess, 
1995: 106). 

As entrevistas realizadas com 4 professoras do ensino secundário mostraram ser de 

grande interesse para a investigação em curso, uma vez que o perfil das quatro docentes 

parece estar de acordo com os objectivos traçados para este estudo. 

Na verdade, era nosso objectivo entrevistar dois/duas docentes com características bem 

opostas em relação ao seu posicionamento e atitudes quanto à utilização das TIC no 

ensino de Inglês. Depois de ter feito o tratamento dos dados obtidos através do inquérito 

por questionário aos professores de inglês do distrito de Setúbal das escolas secundárias 

e secundárias com 3º Ciclo, a escolha dos dois docentes para entrevistar demonstrou ser 

uma etapa difícil de concretizar, uma vez que não era fácil descobrir os professores 

ideais para destapar o que estava hipoteticamente oculto no questionário. 

Sendo assim, a decisão sobre quem recairia esta escolha não se mostrava muito fácil, 

uma vez que os questionários não indicavam claramente atitudes tão divergentes de 

adesão e resistência ao uso das TIC. 

Perante tal indefinição a escolha das docentes a entrevistar foi um processo lento que, 

depois de serem pesados os prós e os contras, levantou a possibilidade de contactar não 

duas mas quatro professoras conhecidas, de quem se tinha uma ideia de 

profissionalismo e integridade, apesar das diferenças visíveis de métodos, atitudes, e 

crenças pedagógicas. Pareceu-nos interessante, perante o primeiro contacto com estas 

docentes, a adesão que demonstraram em aceitar o convite que lhes foi endereçado, 

pelo que a decisão recaiu na entrevista às quatro docentes, o que foi concretizado, de 

seguida. O convite feito às professoras incluía também a proposta de observação de uma 

das suas aulas, e ainda de entrevistas a alguns dos seus alunos. As docentes aceitaram 

estas propostas sem hesitação, o que retirou um pouco a tensão inerente a esta fase do 

processo. 

É de notar que as quatro professoras entrevistadas foram formandas na ESE de Setúbal 

onde fizeram diferentes cursos de formação contínua em TIC, sendo a nossa relação 

privilegiada, não só pela cumplicidade profissional de termos o mesmo tipo de formação 
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inicial, como ainda pelo relacionamento proporcionado, mais tarde, nestes cursos de 

formação contínua, onde os papéis eram, nestes casos, de formadora e formandas. 

As entrevistas realizadas estavam ancoradas numa estrutura pensada previamente e que 

incluía as questões base do questionário enviado anteriormente. 

Sendo assim, as entrevistas abarcaram, duma forma semi-estruturada, as seguintes 

áreas: 

• legitimação da entrevista e motivação para a mesma; 

• apresentação dos entrevistados 

• cultura da escola/grupo e o tipo de uso das TIC (pessoal e/ou profissional) 

• formação inicial (instituição) e sua relação com a atitude dos professores face ao 

uso das TIC 

• formação em TIC 

• equipamentos informáticos utilizados 

• utilização de conteúdos digitais 

• utilização da Internet 

• frequência de utilização da Internet 

• vantagem / desvantagem pessoal/profissional da utilização das TIC 

• actividades realizadas com alunos apoiadas pelas TIC 

• contextos de utilização do computador com alunos 

• frequência de utilização do computador com alunos 

• utilização e frequência de utilização da Internet com alunos 

• efeitos da formação em TIC no trabalho com alunos 

As entrevistas duraram cerca de uma hora cada, foram áudio gravadas e posteriormente 

foram transcritas em forma livre, corrigidas e endereçadas às entrevistadas para análise, 

correcção e aval dos documentos produzidos com as suas entrevistas. 

Dos textos originais foram feitos resumos dos conteúdos mais marcantes para a 

investigação em curso, tendo sempre por contraponto a revisão da literatura que, 

entretanto, se ia fazendo e que ia dando corpo ao que se pretendia evidenciar. 
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Depois de revistas pelas docentes, as entrevistas passaram então a ser analisadas sob o 

ponto de vista do seu conteúdo. 

4.3. As entrevistas dos alunos  

Estas entrevistas tiveram lugar, depois das aulas observadas, e contaram com a 

disponibilidade dos alunos que eram convidados a participar voluntariamente neste 

estudo, dando-se-lhe apenas algumas pistas da temática da investigação. 

No final das aulas observadas, as professoras das turmas convidavam os alunos a 

colaborarem connosco, no sentido de nos facultarem entrevistas que, em dois casos, 

tiveram lugar nas próprias salas de aula, uma vez que não estavam ocupadas na hora 

seguinte, e num outro caso decorreu numa outra sala de aula vaga. Nestes três casos os 

alunos que se mostraram disponíveis foram três em cada aula. A escolha recaiu apenas 

nos que se mostravam abertos às entrevistas, não sendo possível cativar mais alunos, 

dado o horário carregado do quotidiano dos jovens. 

Numa das aulas observadas não foi possível entrevistar pessoalmente os alunos, uma 

vez que eram estudantes do sétimo ano, mais novos, e que tinham um calendário 

apertado com actividades escolares. Neste caso, optámos por lhes fazer algumas 

perguntas durante a aula, tentando dar a ideia de mera curiosidade nossa, perante o seu 

desempenho na classe em que eram usadas as tecnologias. De qualquer modo, destas 

entrevistas não há registo gravado, pelo que as anotações feitas, logo após a aula, são 

testemunhos de testemunhos. 

As entrevistas realizadas com alunos, que abarcaram faixas etárias diferentes, uma vez 

que colaboraram connosco alunos do 10º ano, do 11º e do Ensino Recorrente, sendo, 

neste caso, todos adultos, havendo ainda uma participação menos formal nestas 

entrevistas, como já foi referido, de alunos do 7º ano do 2º ciclo do ensino básico, 

decorreram em ambiente agradável e de simpatia, tendo os alunos cooperado de bom 

grado com a entrevistadora.  

As entrevistas tiveram lugar nos meses de Dezembro de 2005 e Janeiro de 2006 e, 

apesar de terem um guião orientador, acabaram por assumir formas diferentes. Todas 

elas duraram mais ou menos uma hora e todas foram realizadas em grupo, apesar de se 

tentar que os alunos dessem as suas opiniões pessoais. 

Do guião de orientação das entrevistas constavam cinco grandes áreas temáticas, a 

saber:  
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legitimação da entrevista , onde se contextualizava a mesma, no âmbito do estudo que 

se estava desenvolver sobre as TIC e o ensino de Inglês, explicitando dum modo 

genérico os objectivos deste trabalho de investigação, a importância e relevância da 

opinião dos entrevistados, o carácter de confidencialidade das informações obtidas e 

onde cabiam ainda possíveis esclarecimentos a dar aos entrevistados. 

apresentação dos entrevistados , onde se pretendia recolher informação sobre a idade, 

o sexo, o ano / turma que frequentavam na escola. 

equipamentos utilizados , com o que se queria traçar um perfil dos entrevistados em 

função do equipamento utilizado, relativamente ao que usam, quando e para quê que 

usam o equipamento. 

utilização de conteúdos digitais , tentando-se perceber que tipo de software é que os 

jovens mais usavam, qual era o papel e a frequência de utilização da Internet, etc. 

as TIC e a escola , onde se pretendia saber de que modo eram utilizadas as TIC na 

escola, de acordo com a perspectiva dos entrevistados, quais as disciplinas e/ou 

professores que mais usavam as TIC em contextos escolares, se os alunos gostavam 

mais ou menos das aulas com tecnologias, e muito particularmente se as TIC eram 

usadas nas aulas de Inglês e se eles (alunos) gostavam dessa metodologia ou não, se 

achavam que as TIC melhoravam as aulas de Inglês ou não e porquê, etc. 

Um grupo de entrevistas realizadas com alunos foi áudio-gravado e posteriormente foi 

transcrito em formato livre (Anexo A do CD ROM da dissertação); as outras entrevistas 

aos outros grupos de alunos (Anexo B do CD ROM da dissertação) foram sendo 

registadas por escrito, à medida que as respostas iam sendo dadas pelos estudantes, 

dada a logística da sala onde fizemos as entrevistas e os problemas técnicos com a 

aparelhagem que tivemos durante uma das sessões. Há ainda um resumo dos 

testemunhos dos jovens do 7º Ano Unificado (Anexo C do CD ROM da dissertação) que 

foram retirados ao longo da aula, sem o carácter formal das outras, como já foi referido. 

No total, e pesem embora as diferenças que podem constituir uma limitação para este 

estudo, abarcámos cerca de 29 alunos nestas entrevistas (20 da turma da docente MZ, e 

três de cada uma das outras três professoras), o que poderá constituir um factor 

importante para a análise que se pretende fazer, ajudando a encontrar respostas onde às 

vezes nem sempre é fácil, dando mais peso a indícios que se deseja ver comprovados, e 

que a triangulação de dados pode ajudar a esclarecer. 
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4.4. As aulas observadas 

Após terem sido entrevistadas, as quatro docentes manifestaram a sua disponibilidade 

para abrirem as portas de uma das suas aulas, de modo a que pudessem ser observadas. 

Pretendeu-se confrontar o discurso das docentes com as suas práticas no terreno e ainda 

desvendar, através de uma triangulação de dados, o que leva os professores a aderirem 

ou a rejeitarem a utilização educativa do computador nas suas aulas de Inglês. 

A informação foi recolhida de acordo com as categorias propostas, tendo sido feitas 

várias anotações sobre o que foi observado que serão aqui analisadas sob o ponto de 

vista do conteúdo, à semelhança dos discursos das entrevistas às professoras e aos 

alunos.  

A grelha de observação das aulas incluía vários itens, como a dinâmica da aula, onde se 

pretendia observar se a aula decorria em bom ritmo e se as interacções mais frequentes 

eram aluno-aluno e/ou aluno-professor. 

Era nosso objectivo observar a metodologia usada pelo/a professor/a, se era centrada 

no/a professor/a, nos alunos, ou nos conteúdos e ainda o tipo de interacção 

aluno/professor – professor pergunta - aluno responde ou se o professor lançava desafios 

para os alunos resolverem. Por outro lado pretendíamos compreender como trabalhavam 

os alunos nas aulas - em grupo, isoladamente e com que materiais. 

Tentámos perceber se a aula integrava as TIC de alguma maneira, onde, como, o quê, 

com que finalidades e se seria adequado usar as tecnologias na aula observada, que 

ferramentas usava a professora durante a aula: manual, fichas, quadro negro, 

retroprojector, gravador áudio, vídeo, computador. Era também nosso objectivo saber se 

a professora ou os alunos referiam alguma vez o computador durante o trabalho na aula 

e em que contexto(s) é que o utilizavam. 

Durante a observação das aulas pretendia-se saber se as professoras utilizavam as TIC 

com desenvoltura e que estratégias usavam, se apresentavam os conteúdos com o 

videoprojector, se levavam os alunos a usarem o computador para realizarem actividades 

e que tipo de actividades é que eram propostas aos alunos. Para além disso, as notas a 

retirar nas aulas deveriam fazer entender se as professoras usavam e como utilizavam a 

Internet na aula, se e como orientavam os alunos na pesquisa, ou se os deixavam 

pesquisar sem orientação. 
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Para além disso, queríamos saber que papel assumiam os alunos neste processo, se 

ajudavam as professoras, desempenhando o papel de alunos monitores, auxiliando as 

professoras e/ou os colegas em situações problemáticas com os computadores. 

As anotações foram feitas no decurso das aulas, sem ter havido qualquer intervenção 

nossa, tendo sido apresentados os motivos da nossa presença na aula, ora no início ora 

no final da mesma, de acordo com o que as docentes propuseram. 

De qualquer modo, a nossa presença não pareceu ter causado muito ruído no decurso da 

aula, tendo apenas motivado uma pequena alteração no início das aulas, pela novidade, 

que logo foi ultrapassada pelo ritmo normal da aula. Os alunos pareciam esquecer 

rapidamente esta presença externa na sua sala de aula. As docentes também tentaram 

esquecer a presença da investigadora na sua sala, se bem que nos tenha parecido que 

foi um pouco mais difícil para estes do que para os alunos. 

Das notas retiradas em cada aula foram feitos resumos que serão posteriormente 

analisados, de acordo com as mesmas categorias encontradas para a análise das 

entrevistas.  

. 
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1. O TRATAMENTO DOS DADOS RECOLHIDOS ATRAVÉS DE VÁRIOS INSTRUMENTOS  

Neste capítulo apresentaremos os resultados da investigação feita, a partir do tratamento 

dos dados recolhidos com os vários instrumentos já mencionados: o questionário, as 

entrevistas às professoras e aos alunos, e ainda as grelhas de observação das aulas. 

O capítulo IV está dividido em 4 partes: o questionário, as entrevistas, as grelhas de 

observação e ainda a análise de conteúdo dos dados recolhidos através destes 

instrumentos. 

Finalmente haverá uma tentativa de súmula de toda a informação recolhida, tentando-se 

pôr em evidência as recorrências, não negligenciando, porém, as situações de excepção 

que poderão ajudar a recolocar a análise. 

1.1 O questionário 

Universo do estudo  

Das 40 escolas constituintes do universo da investigação, 34 responderam ao 

questionário, correspondendo a 85% de respostas. 

Quanto ao número de professores, dos 400 potenciais respondentes apenas 240 

responderam ao questionário, representando 60% do universo de professores 

respondentes. 

Questão 1: Sexo 

É visível a disparidade do número de professores homens e mulheres, representando 

estas 97% do universo inquirido.  

 

Quadro 1  – Sexo dos respondentes 

 

 

 
 

Questão 2: Idade 

Na questão da idade, o gráfico mostra-nos que há uma preponderância da zona etária 

dos 36 aos 45 anos de idade (87%), logo seguida do grupo de professores de 46 aos 55 

anos. É ainda visível uma maioria nítida de respondentes em idades mais avançadas 

(75%), por oposição aos 25% dos professores em idades mais jovens. 

Sexo Respondentes  % 

Masculino 7 2,9 

Feminino 233 97,1 
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Gráfico 1  – Distribuição dos respondentes por idades 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Questão 3: Situação Profissional 

É evidente a supremacia numérica dos professores do quadro de nomeação definitiva 

(PQND), com 78,8% de respostas. Isto significa que as respostas a este questionário são 

dadas maioritariamente por profissionais com estabilidade profissional, estando 

integrados nas respectivas escolas. Dos 11 professores que responderam Outra Situação 

Profissional (4,6%), constata-se que 2 são professores contratados e 9 são professores 

em profissionalização. 

 

Quadro 2  – Situação profissional dos respondentes 

Situação Profissional Respondente % 
PQND 189 78,8% 
PQZP 34 14,2% 
PQNP 5 2,1% 
Outra 11 4,6% 
Total 1 0,4% 
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Questão 4: Escola 

Quadro  3 – Escolas respondentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As respostas das escolas tiveram expressões numéricas bem diferenciadas, situndo-se 

entre as 3 e as 12 respostas por escola. Isto é explicável pelo número relativo de 

docentes deste grupo pedagógico nas diferentes escolas e ainda pelo interesse relativo 

que cada uma tem neste tipo de investigação sobre as práticas dos professores, o que 

pode estar ligado com a cultura que se vive em cada instituição escolar. 

Escolas Respondentes  Percentagem 
Alcácer 4 1,7 
Alfredo da Silva 8 3,3 
Alfredo Reis Silveira 3 1,3 
Amora 11 4,6 
Anselmo Andrade 9 3,8 
António Gedeão 4 1,7 
António Inácio 4 1,7 
Baixa da Banheira 9 3,8 
Bocage 9 3,8 
Cacilhas 7 2,9 
D.JoãoII 8 3,3 
Daniel Sampaio 6 2,5 
Emídio Navarro 11 4,6 
Fernão Mendes Pinto 11 4,6 
Francisco Simões 6 2,5 
João de Barros 5 2,1 
Jorge Peixinho 8 3,3 
José Afonso 7 2,9 
Manuel Cargaleiro 4 1,7 
Manuel da Fonseca 6 2,5 
Manuel Martins 6 2,5 
Michel Giacometti 4 1,7 
Moinho Maré 6 2,5 
Moita 7 2,9 
Monte da Caparica 7 2,9 
Padre António Macedo 11 4,6 
Palmela 7 2,9 
Pinhal Novo 12 5,0 
Poeta AlBerto 9 3,8 
Poeta Joaquim Serra 9 3,8 
Romeu Correia 4 1,7 
Sampaio 8 3,3 
Sebastião da Gama 7 2,9 
St. António 3 1,3 
Total 240 100,0 



O tratamento de dados  Capítulo IV 

 86 

Cruzamento da questão 1 com a questão 4 - Sexo dos p rofessores e a resposta das escolas 

É de notar o baixo número de homens professores em todo o universo inquirido neste 

grupo pedagógico, estando distribuídos apenas por 5 escolas, das 34 que responderam 

ao questionário, o que não é de estranhar, uma vez que a profissão docente é uma 

profissão maioritariamente do sexo feminino. 

Quadro 4  – Cruzamento da questão 2 com a questão 4 (Idade dos professores e resposta das 
escolas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruzamento questão 2 com a questão 4 - Idade dos pr ofessores e a resposta das escolas 

 Escolas 18-25 26-35 36-45 46-55 > 55 Total por escola 

Alfredo Reis Silveira 0 0 3 0 0 3; 1,3% 

José Afonso 0 2 3 2 0 7; 2,9% 

António Gedeão 0 0 1 3 0 4; 1,7% 

João de Barros 2 0 2 1 0 5; 2,1% 

Padre António Macedo 1 1 7 2 0 11; 4,6% 

António Inácio 0 2 1 0 1 4; 1,7% 

Manuel da Fonseca 0 4 2 0 0 6; 2,5% 

Fernão Mendes Pinto 0 1 2 7 1 11; 4,6% 

Jorge Peixinho 1 6 0 1 0 8; 3,3% 

Poeta Joaquim Serra 0 4 4 0 1 9; 3,8% 

D.JoãoII 0 0 3 5 0 8; 3,3% 

Cacilhas 1 0 2 3 1 7; 2,9% 

Daniel Sampaio 0 2 3 1 0 6; 2,5% 

Sampaio 1 1 2 4 0 8; 3,3% 

Poeta AlBerto 0 2 3 3 1 9; 3,8% 

Palmela 0 1 2 3 1 7; 2,9% 

Moinho Maré 0 1 1 4 0 6; 2,5% 

Romeu Correia 0 0 1 2 1 4; 1,7% 

Amora 1 1 5 3 1 11; 4,6% 

Francisco Simões 1 3 2 0 0 6; 2,5% 

Manuel Cargaleiro 0 0 2 2 0 4; 1,7% 

St. António 0 1 1 1 0 3; 1,3% 

Pinhal Novo 0 4 6 1 1 12; 5,0% 

Manuel Martins 0 1 1 3 1 6; 2,5% 

Moita 0 0 5 2 0 7; 2,9% 

Baixa da Banheira 0 4 5 0 0 9; 3,8% 

Alcácer 0 2 2 0 0 4; 1,7% 

Bocage 0 3 3 2 1 9; 3,8% 

Sebastião da Gama 1 0 0 4 2 7; 2,9% 

Alfredo da Silva 0 1 2 3 2 8; 3,3% 

Anselmo Andrade 0 1 2 4 2 9; 3,8% 

Monte da Caparica 0 0 2 5 0 7; 2,9% 

Michel Giacometti 0 1 3 0 0 4; 1,7% 

Emídio Navarro 0 2 4 3 2 11; 4,6% 

Total por coluna 9 51 87 74 19 240; 100% 
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Cruzamento da questão 2 com a questão 4 - Idade dos  professores e a resposta das escolas 

As respostas ao questionário advêm fundamentalmente dos professores entre os 36 anos 

e os 55 anos, o que demonstra um certo envelhecimento da população docente das 

nossas escolas e obviamente também do grupo pedagógico, objecto desta investigação.  

Quadro 5 - Cruzamento da questão 3 com a questão 4 - Situação Profissional dos professores e a 
resposta das escolas 

Cruzamento questão 3 com a questão 4 - Situação Profi ssional dos professores e a resposta das escolas  

   PQND PQZP PQNP Outra Total por escola 

Alcácer  2 2 0 0 4; 1,7% 

Alfredo da Silva  8 0 0 0 8; 3,3% 

Alfredo Reis Silveira  2 1 0 0 3; 1,3% 

Amora  8 1 0 1 10; 4,2% 

Anselmo Andrade  8 0 0 1 9; 3,8% 

António Gedeão  4 0 0 0 4; 1,7% 

António Inácio  2 1 1 0 4; 1,7% 

Baixa da Banheira  7 2 0 0 9; 3,8% 

Bocage  6 2 1 0 9; 3,8% 

Cacilhas  6 0 0 1 7; 2,9% 

D.JoãoII  8 0 0 0 8; 3,3% 

Daniel Sampaio  6 0 0 0 6; 2,5% 

Emídio Navarro  10 1 0 0 11; 4,6% 

Fernão Mendes Pinto  11 0 0 0 11; 4,6% 

Francisco Simões  3 1 0 2 6; 2,5% 

João de Barros  3 0 0 2 5; 2,1% 

Jorge Peixinho  2 4 0 2 8; 3,3% 

José Afonso  5 1 1 0 7; 2,9% 

Manuel Cargaleiro  4 0 0 0 4; 1,7% 

Manuel da Fonseca  2 4 0 0 6; 2,5% 

Manuel Martins  5 1 0 0 6; 2,5% 

Michel Giacometti  3 1 0 0 4; 1,7% 

Moinho Maré  5 1 0 0 6; 2,5% 

Moita  7 0 0 0 7; 2,9% 

Monte da Caparica  7 0 0 0 7; 2,9% 

Padre António Macedo  10 1 0 0 11; 4,6% 

Palmela  6 1 0 0 7; 2,9% 

Pinhal Novo  8 3 1 0 12; 5,0% 

Poeta AlBerto  7 1 1 0 9; 3,8% 

Poeta Joaquim Serra  7 2 0 0 9; 3,8% 

Romeu Correia  3 1 0 0 4; 1,7% 

Sampaio  6 1 0 1 8; 3,3% 

Sebastião da Gama  6 0 0 1 7; 2,9% 

St. António  2 1 0 0 3; 1,3% 
Não respondeu      1; 0,4% 
Total por coluna  189 34 5 11 239; 

Total: 240=100% 
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Por outro lado, poderemos concluir que este estudo tem por base um grupo de 

professores estáveis das nossas escolas, o que poderá indiciar uma cultura sólida destas 

instituições onde se privilegia a cooperação com este tipo de investigação. 

Escolas com quadro de professores mais estável (PQND) respondem mais; quem 

responde são maioritariamente professores PQND. 

Questão 5: Formação inicial 

Quase todos os inquiridos fizeram a sua formação inicial em universidades públicas, o 

que não nos permite concluir se há alguma relação entre as atitudes específicas dos 

professores em relação à utilização das TIC e as instituições onde fizeram a sua 

formação inicial.  

 

Gráfico 2  – Formação Inicial dos respondentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões 6 e 7 - Níveis de ensino leccionado em 200 4/05 

Os números apresentados no quadro 6 dizem respeito aos níveis que os professores 

leccionaram no ano lectivo em que se aplicou o questionário - 2004/2005 -, apesar de 

todas as escolas inquiridas serem secundárias, podendo ou não integrar o 3º ciclo. 

Alguns professores leccionaram no 3º ciclo e no ensino secundário, o que explica um 

número total de respostas superior ao total de 240, dado que estes docentes 

responderam às questões 6 e 7. 
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Quadro 6  - Níveis de ensino leccionado em 2004/05 

 
 

Questão 8 – Código do grupo 

A quase totalidade dos professores (94,6%) responde a esta questão, dizendo pertencer 

ao grupo com o código 22 – 9º grupo; os 4 casos diferentes que aparecem poderão 

apenas ser erros de preenchimento dos professores. Esta questão servia apenas para 

nos certificarmos de que os professores que respondiam pertenciam realmente ao grupo 

que se pretendia inquirir e não estavam no grupo por razões burocráticas, pertencendo 

por formação a outro grupo pedagógico. 

Por outro lado, os professores de inglês do 2º ciclo do ensino básico pertencem a outro 

grupo pedagógico, e essa era outra preocupação da investigação: perceber se os 

professores inquiridos se situavam num ou noutro nível de ensino. 

A quase totalidade dos professores recaiu no código do 9º grupo das escolas com ensino 

do 3º ciclo e secundário. 

Questões 9 a 14 - equipamentos informáticos que uti liza 

 

Quadro 7  – Equipamento informático utilizado 

Questões 9 a 14 - equipamentos informáticos que utiliza 
 Questões Equipamento Respondentes  % 

Q09 Computador 234 97,5% 
Q10 Impressora 233 97% 
Q11 Internet 212 88,3% 
Q12 Scanner 144 60% 
Q13 Leitor de CD/DVD 220 91,6% 
Q14 Gravador de CD/DVD 126 52,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões 6 e 7 - Níveis de ensino leccionado em 200 4/05 
Níveis de ensino Respondentes  % 

3º ciclo 130 54% 
Secundário 190 79% 
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Gráfico 3  - Equipamento informático utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelas percentagens apresentadas é manifesta a utilização de vários equipamentos 

informáticos pela maioria dos professores inquiridos. Em 4 das 6 categorias sugeridas, a 

percentagem de respostas ronda os 90%, o que demonstra uma grande utilização de 

equipamentos informáticos que não se esgota no uso do computador. Isto está de acordo 

com as respostas dadas anteriormente, onde se depreende uma eventual adesão destes 

professores ao uso das TIC, dando a perceber que estes docentes se sentem à vontade 

nesta área. Poderemos falar duma cultura tecnológica destes professores? 

Questão 15: Tipo de utilização das TIC 

A maioria dos professores inquiridos (80%) diz utilizar o computador para fins pessoais e 

profissionais. 

Cruzamento da Q1 com a Q15 - sexo dos respondentes e o tipo de utilização das TIC 

Apesar de pouco acentuada, a presença dos homens neste inquérito confirma a 

tendência percentual maioritária dos inquiridos em relação à utilização que fazem das TIC, 

em actividades pessoais e profissionais.  

Gráfico 4  – Cruzamento da questão 1 com a questão 15 (Sexo dos respondentes e o tipo de 
utilização das TIC)  
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Cruzamento da Q2 com a Q15 - idade dos respondentes  e o tipo de utilização das TIC 

Parece haver uma preponderância da utilização das TIC pelos professores sob o ponto 

de vista pessoal e profissional. Para além disso, poderemos dizer que os professores 

mais jovens pouco ou nada utilizam as TIC só sob o ponto de vista profissional; apenas 

uma percentagem não muito elevada dos mais velhos diz usar o computador unicamente 

para uso profissional, fazendo-nos pensar numa utilização pontual do computador para 

cumprimento de tarefas da escola. 

 

Gráfico 5  - Cruzamento da questão 2 com a questão 15 (Idade dos respondentes e o tipo de 
utilização das TIC) 

 

Cruzamento da Q3 com a Q15 – situação prof. dos res pondentes e tipo de utilização das TIC 

 

Em todas as situações de vínculo profissional dos professores há uma manifesta 

preponderância da utilização pessoal e profissional das TIC, como vemos no quadro 8. 

 

Quadro 8  - Cruzamento da questão 3 com a questão 15 – (Situação profissional dos respondentes 
e tipo de utilização das TIC) 

Actividades  PQND PQZP PQNP Outra Totais por 
linha 

Actividades profissionais 21 1 2 1 25 

Actividades pessoais/profissionais 163 33 3 9 208 

Actividades pessoais 0 0 0 0 0 

Total por coluna 184 34 5 11 233 

Questões 16 a 27 - finalidades da utilização do com putador 

As duas finalidades mais escolhidas pelos inquiridos quanto à utilização do computador 

são a escrita de texto (96,3%) e a pesquisa na Internet (90%), logo seguida da utilização 
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do e-mail (75,4%), o que poderá indicar uma utilização muito ligada às necessidades 

pessoais dos professores. De referir que os inquiridos poderiam indicar mais do que um 

tipo de utilização, pelo que as percentagens não são cumulativas, sendo relativas a cada 

item em si. De qualquer modo, a categoria com valores encontrados logo a seguir às 

anteriores é a da utilização de software educativo para inglês (55%), o que pressupõe já 

a ligação das TIC à prática docente, vindo reforçar os resultados da questão 15 sobre o 

tipo de utilização das TIC, que demonstram a prevalência da utilização de âmbito pessoal 

e profissional.  

Quadro 9  - Finalidades da utilização do computador 

Questão 28 - Frequência de utilização do computador  

Apesar das respostas a esta questão se apresentarem distribuídas pelas três grandes 

categorias de todos os dias (30,8%), quase todos os dias (39,6%) e algumas vezes por 

semana (20,8%), não apresentando nenhuma delas um valor muito destacado, podemos 

concluir, de qualquer modo, que os inquiridos, na sua maioria, utilizam o computador com 

alguma frequência, apresentando as duas outras categorias de algumas vezes por mês e 

por ano uma diminuta participação, o que dá uma indicação clara de que os professores, 

na generalidade, utilizam o computador no seu quotidiano, fazendo antever uma 

determinada cultura tecnológica que se poderia/poderá reflectir na sua prática docente. 

Quadro 10  – Frequência de utilização do computador 
 

 

 

 

Finalidades Respondentes Percentagem 
Para escrever texto 231 96,3% 
Para pesquisar na Internet 216 90% 
Para ler e enviar correio (e-mail) 181 75,4% 
Com software educativo para inglês 133 55% 
Para fazer transferência de ficheiros (ftp) 83 34,6% 
Para fazer apresentações multimédia 78 32,5% 
Para conversar (chat) 54 22,5% 
Em ambientes virtuais de aprendizagem/plataf. de elearning 41 17,1% 
Para debater temas (fórum) 27 11,3% 
Para fazer páginas web 19 7,9% 
Para fazer publicação electrónica 19 7,9% 
Outra situação 

10
0%

=
 2

40
 p

or
 c

at
eg

or
ia

 

14 5,8% 

Questão 28 - Frequência de utilização do computador  
 Respondentes  Percentagens 

Todos os dias 74 30,8% 
Quase todos os dias 95 39,6% 

Algumas vezes por semana 50 20,8% 
Algumas vezes por mês 14 5,9% 
Algumas vezes por ano 2 0,8% 

Não responde 5 2,1% 
Total 240 100,0% 
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Gráfico 6 - Frequência de utilização do computador 

 

 

 

 

Questões 29 a 33 - Onde utiliza a Internet 

Os professores inquiridos respondem maioritariamente que utilizam a Internet em casa 

(87,5%). No entanto, uma grande percentagem (54,6%) utiliza também a Internet na 

escola, havendo docentes que assinalaram dois espaços de utilização, com especial 

incidência nestes dois locais de eleição.  

Quadro 11  – Onde utiliza a Internet? 

 

 

Questões 34 a 42 - frequência de utilização de cont eúdos digitais 

São os utilitários tipo "pacote Office" que têm a maior frequência de utilização, com 

57,5% dos respondentes a dizerem usá-los algumas vezes por semana, e 29,6% todos 

os dias. Na verdade, a soma destas 2 frequências de utilização dos utilitários perfaz os 

87,1%, o que indica que uma grande percentagem dos professores inquiridos faz uso 

destas tecnologias no seu quotidiano diário ou semanal, dando a entender uma certa 

familiaridade com estes utilitários. 

As outras categorias sugeridas apresentam frequências de utilização diminutas, rondando 

os 30% as de maior frequência de utilização. 

A utilização de dicionários, de software educativo para inglês e de sítios com recursos 

educativos e ainda de sítios lúdicos/recreativos “algumas vezes por mês” faz antever uma 

utilização das TIC para fins profissionais, ao passo que o uso dos utilitários poderá ser 

entendido como tendo finalidades de âmbito pessoal e profissional. 

Questões 29 a 33 - onde utiliza a Internet Respondentes  % 
Em casa 210 87,5% 

Na escola 131 54,6% 
Nas bibliotecas públicas 10 4,2% 

Nos cibercafés 3 1,3% 
Noutros locais 2 0,8% 
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De qualquer modo, poderemos afirmar que a utilização diária e/ou semanal de vários 

tipos de conteúdos digitais ainda não é uma realidade entre os professores inquiridos, 

com excepção feita ao pacote de utilitários e aos jornais online. 

Quadro 12  – Frequência de utilização de conteúdos digitais 

 

 

 

 

 

Questões 43 a 50 – Formação em TIC 

 

As formações em TIC realizadas pelos docentes inquiridos foram mais de índole não 

formal, como a auto formação, a formação com o apoio dos amigos, colegas e família; a 

par destas, destacam-se ainda as acções de formação na escola, o que de novo remete 

para um contexto menos formal do que se tivessem lugar numa universidade, num 

politécnico, num centro de formação, apesar das escolas se poderem afirmar também por 

este meio como centros com uma cultura própria, responsáveis por dinâmicas de 

mudança a que a formação tem de estar inevitavelmente ligada. 

Quadro 13 - Formação em TIC 

 

 

Questões 51 e 52 – Formação em TIC 

As respostas dos docentes inquiridos também permitem constatar que a sua formação 

em TIC foi maioritariamente de âmbito generalista (cerca de 80%), sendo apenas de 

cerca de 20% a percentagem de respostas apontando para a formação de âmbito 

específico da disciplina que leccionam. Há, no entanto, vários professores que 

Questões 43 a 50 - Formação em TIC 

Não tenho  23 9,5% 
Auto formação 123 51,3% 

Formação com o apoio de amigos/colegas/família 129 53,8% 
Formação especializada /complementar 18 7,5% 

Durante o curso superior 20 8,3% 
Acções de formação do ministério 84 35% 
Acções de formacão na escola  124 51,7% 

OUTRAS acções de formação  41 17% 

Todos os dias Algumas vezes por semana Algumas vezes por mês Algumas vezes por ano Nunca

Utilitários (Word, Powerpoint, Excel, Acess) 71; 29,6% 138; 57,5% 16; 6,7% 2; 0,8%
Dicionários 10; 5,6% 49; 20,4% 55; 22,9% 43; 17,9% 23; 9,6%
Enciclopédias 2; 0,8% 27; 11,3% 64; 26,7% 68; 28,3% 19; 7,9%
Software educativo para inglês 2; 0,8% 28; 11,7% 73; 30,4% 70; 29,2% 14; 5,8%
Sítios com recursos educativos 2; 0,8% 58; 24,2% 66; 27,5% 57; 23,8% 11; 4,6%
Sítios institucionais 2; 0,8% 20; 8,3% 51; 21,3% 95; 39,6% 18; 7,5%
Sítios lúdicos/recreativos 8; 3,3% 21; 8,8% 52; 21,7% 52; 21,7% 36; 15%
Jornais on-line 9; 3,8% 61; 25,4% 38; 15,8% 29; 12,1% 47; 19,6%
Outro 2; 0,8% 1; 0,4% 7; 2,9%

Total por coluna
As percentagens apresentadas neste quadro têm por b ase o número total de inquiridos (240) na relação d e 240=100%

Questões 34 a 42 - frequência de utilização de cont eúdos digitaisQuestões 34 a 42 - frequência de utilização de conteúdos digitais  
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assinalaram as duas opções, pelo que a soma das duas percentagens ultrapassa os 

100%. 

 

Questões 53 – Efeitos da formação em TIC no uso com alunos  

As respostas com maior incidência, na escala de 1 a 5, recaem nos valores 3 e 4, 

respectivamente com 32,9% e 22,1%.  

Quadro 14 – Efeitos da formação em TIC no uso com alunos 

 

Isto poderá querer dizer que a formação tem um efeito considerável na utilização das TIC 

pelos professores com os seus alunos. Dos 184 (76,7%) professores que responderam a 

esta questão, uma percentagem expressiva (74%, se considerarmos positivos os de nível 

3) faz um balanço positivo dos efeitos da formação TIC que realizaram, relativamente à 

sua utilização com os alunos.  

Questões 54 – “Precisa de mais formação em TIC ?”  

Parece evidente no gráfico 7 que os professores inquiridos, na sua grande maioria 

(86,7%), consideram que precisam de mais formação em TIC. Apenas 7,9% dos 

docentes dizem não precisar de mais formação em TIC, o que poderá justificar a reduzida 

utilização das TIC com os alunos.  

Gráfico 7 – Necessidade de mais formação em TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 53: Efeitos da formação em TIC no uso com a lunos 

Escala 1 Mínimo  2 3 4 5 Máximo 
Respondentes 19 28 79 53 5 
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Cruzamento da Q43 com a Q54 - "Não tenho formação e m TIC" e "Precisa de mais formação em TIC?" 

Dos 23 inquiridos que indicam não terem tido formação em TIC , apenas 17 afirmam 

precisar de mais formação, o que nos poderá indicar que os 6 professores que não 

querem ter formação, não tendo tido nenhum tipo da que foi apresentada no questionário, 

poderão ser resistentes à integração da tecnologia no seu quotidiano e, muito 

especialmente, na sua prática lectiva.  

 

Quadro 15 – Cruzamento da questão 43 com a questão 54 (Não tenho formação em TIC e 
Preciso de mais formação) 

 

Questões 55 – Sou desconhecedor das TIC 

De acordo com o gráfico 8, apenas 1,25% (3) professores inquiridos, todas mulheres, 

com idades compreendidas entre os 36-45 e os 46-55 anos, tendo todas frequentado 

universidades públicas e todas sendo professoras do quadro PQND, dizem ser 

desconhecedores das TIC, o que parece ser um número muito reduzido, dada a 

necessidade expressa de formação contínua destes professores (86,7%), e ainda o facto 

de 10% não ter qualquer formação em TIC. 

Na verdade, isto demonstra que quase todos os professores inquiridos têm pelo menos 

um conhecimento, mesmo que supérfluo das tecnologias. A sociedade da informação é 

uma realidade que trespassa a sociedade horizontalmente. 

De qualquer modo, estas 3 professoras dizem precisar de formação em TIC, o que, em 

termos de atitude para com as tecnologias, não poderá ser considerado de resistência.  

Gráfico 8  – Sou desconhecedor das TIC 

 

 

 

 

 

 

 

Não tenho formação em TIC  23 10,0% 
Não tenho formação em TIC e preciso de mais formação 17 7,1% 

Total: 240=100% 
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Questões 55 a 63 – Áreas em que necessita de mais f ormação  

As áreas de formação que foram mais assinaladas como sendo as de maior necessidade 

(vd. Quadro 16) parecem estar de acordo com os resultados da questão 15 sobre o tipo 

de utilização que os professores fazem das TIC: pessoal e profissional. 

Os programas que os professores mais assinalaram poderão ser úteis, tanto sob o ponto 

de vista de trabalho meramente pessoal, como profissional. 

É o caso dos programas do “pacote Office”, como a folha de cálculo que podem servir 

para uso pessoal e também para gerir turmas e notas, conferindo-lhes, por isso, um perfil 

também profissional, o mesmo acontecendo com os programas de apresentação 

multimédia que podem ser ferramentas muito úteis na prática docente, nomeadamente na 

apresentação de conteúdos, para além de usos pessoais que possam ter. 

O software específico para inglês que poderá ser utilizado em sala de aula e na 

preparação de aulas tem uma finalidade nitidamente profissional, sendo curioso que seja 

a segunda área mais votada em que os professores dizem precisar de ter mais formação. 

 
 Quadro 16  – Áreas em que necessita de mais formação 

 

 

Questões 64 a 70 - Finalidades de utilização do com putador na preparação das aulas 

Parece evidente no quadro 17 que a maioria dos professores inquiridos usa o 

computador na preparação das suas aulas, especialmente para elaborar fichas e testes 

(97%), para produzir materiais didácticos (86,6%) e ainda para fazer pesquisas na 

Internet para as suas aulas (83,8%). Isto pressupõe já um grau de mestria razoável na 

utilização das TIC, o que nos leva novamente a concluir que a maioria dos docentes que 

responderam a este questionário tem já familiaridade com as tecnologias. A sua atitude é 

Questões 55 a 63 - Áreas em que necessita de mais f ormação 

 Sim % Não responde % 
Sou desconhecedor das TIC 3 1,25% 237 99% 

Processador de texto 19 7,9% 221 92,1% 

Programas de publicação electrónica 102 42,5% 138 57,5% 

Programas de apresentação multimédia 136 56,6% 104 43,3% 

Exploração de CDROMs 58 24,2% 182 75,8% 

Internet 57 23,8% 183 76,3% 

Software específico para inglês 126 52,5% 114 47,5% 

Programas de bases de dados 88 36,7% 152 63,3% 

Programas de folha de cálculo 123 51,3% 117 48,8% 
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pois de adesão às TIC, pelo menos num determinado nível de utilização, como se vê aqui 

neste quadro resumo da utilização das TIC na preparação das aulas.  

 Quadro 17  – Finalidades de utilização do computador na preparação das aulas 

Questões 71 e 72 - Utilização do computador 

Apesar da maioria dos professores inquiridos parecer ter uma atitude de adesão em 

relação à utilização das TIC (cf. quadro anterior), as percentagens baixam quando nos 

reportamos à utilização das TIC com alunos, quer seja em sala de aula (23,8%), quer 

seja no contexto de clubes, projectos ou em aulas de apoio (33,3%)  

Isto parece confirmar o que nos diz a literatura da especialidade sobre os índices de 

utilização das TIC com alunos que continuam muito baixos, apesar dos professores se 

sentirem já mais à vontade com os computadores do que há alguns anos atrás (cf. 

Relatório Becta, (2004) Paiva, (2002) Ramos (2001), Mumtaz (2000), Riel (2004), 

Machado (s.d.), Roblyer (2000), Ruthven (2004), Silva (1998), etc. 

Quadro 18  – Utilização do computador 

 

 

 

Gráfico 9  - Utilização do computador 

 

 
 
 
 
 
 
 

Questões 64 a 70 - Finalidades de utilização do com putador na preparação das aulas 

   Respondentes % 

Não utilizo o computador na preparação das aulas  12 5,0% 

Produzir materiais didácticos para as aulas de Inglês  208 86,6% 

Elaboração de fichas ou testes  233 97,0% 

Pesquisas na Net relacionadas com as aulas de inglês  201 83,8% 

Criar materiais para as Novas Áreas Curriculares (NAC) 68 28,3% 

Criar materiais de apoio para alunos com NEE 54 22,5% 

Outra finalidade  2 0,8% 

Total: 240=100% 

Questões 71 e 72 - Utilização do computador  

  Sim Não 
Nas aulas 23,8% 72,5% 
Em clubes, projectos, aulas de apoio? 33,3% 62,5% 
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Questão 73: Frequência de utilização do computador com alunos 

Como se vê pela tabela abaixo, a frequência de utilização dos computadores pelos 

professores com alunos é ainda muito baixa (apenas 3% usam o computador com alunos 

algumas vezes por semana e 13% usam algumas vezes por mês). As maiores 

percentagens recaem em nunca com 42% e algumas vezes por ano com 40%. Este 

resultado remete-nos para o quadro anterior, onde se conclui que a utilização do 

computador em contextos escolares é ainda muito reduzida. De facto, parece evidente 

que as TIC continuam a ser ignoradas como ferramentas ao serviço da prática docente 

neste grupo de professores inquiridos. 

 

Gráfico 10 – Frequência de utilização do computador com alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 19 - Frequência de utilização do computador com alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questões 74 a 82: Aplicações informáticas mais usad as com alunos 

Apesar da baixa frequência com que utilizam os computadores com os seus alunos, os 

docentes afirmam que a aplicação informática mais usada com eles é a Internet, com 

42,9% de respostas. Será interessante verificarmos, através das entrevistas e da 

observação das aulas, que uso fazem os professores da Internet com os seus alunos.  

Questão 73: - Frequência de utilização do computado r com alunos 
Frequência % 

Algumas Vezes por Semana   3,3% 
Algumas Vezes por Mês 13,3% 
Algumas Vezes por Ano   40,0% 

Nunca     41,3% 
Não respondeu 2,1% 

Total 100% 
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O valor mais baixo de respostas centra-se na utilização da publicação electrónica (1,7%), 

o que é um facto curioso, uma vez que o grupo inquirido é um grupo de línguas, onde se 

esperava que estes programas tivessem alguma adesão. Poderá ser o facto dos 

professores desconhecerem estes programas que os leva a esta fraca utilização duma 

ferramenta tão adequada à produção final de trabalho com texto? 

Quadro 20 – Aplicações informáticas mais usadas com alunos 

 

Questões 83 a 89 - Actividades realizadas com aluno s apoiadas pelas TIC 

Estes dados confirmam os do quadro anterior, uma vez que a actividade com maior 

número de respostas é a de consulta, pesquisa e organização da informação com a 

Internet (49,6%), logo seguida de "Não realizo actividades com alunos apoiadas pelas 

TIC", com 42,1% de respostas. Apesar de ter havido alguma deslocação de percentagens, 

a tendência das respostas permanece a mesma do quadro anterior. A edição electrónica 

sobe aqui para 7,9%, talvez pela formulação da questão: aqui fala-se em produção e 

edição electrónica de texto, em vez de publicação electrónica (1,7%) do quadro anterior, 

o que poderá ter sido mais esclarecedor para os professores respondentes. Estes 

parecem estar mais familiarizados com os termos produção (e edição) de texto do que 

publicação electrónica que lhes poderá dar uma ideia de competências muito específicas 

no âmbito das TIC. 

Questões 74 a 82: Aplicações informáticas mais usad as com alunos 
Não utilizo aplic. informáticas c/ os alunos 79 32,9% 

Processador de texto 73 30,4% 
Publicação electrónica 4 1,7% 

Apresentações Multimédia 59 24,1% 
CD-ROM 44 18,3% 

E-mail 24 10,0% 
Internet 103 42,9% 

Software educativo para Inglês 53 22,1% 
Outra 5 2,10% 

Total: 240=100%     
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Quadro 21 – Actividades realizadas com alunos apoiadas pelas TIC 

 

Questão 90: Utiliza as TIC em contextos educativos?  

É curiosa a resposta de quase 50% dos inquiridos, dizendo que utilizam as TIC em 

contextos educativos, assinalando apenas 18,8% dos professores a opção do “Não”.  

Será de colocarmos a questão do que são contextos educativos para os professores, 

uma vez que nos quadros referentes às perguntas 71 e 72 as percentagens da utilização 

do computador em sala de aula  era de 23,8% e/ou em clubes, projectos , era de 33,3%, 

o que ultrapassa os 50% dos que dizem utilizar o computador em contextos educativos, 

fazendo antever outros ambientes identificados pelos professores como contextos 

educativos onde os docentes tenham usado as TIC.  

Quadro 22 – Utiliza as TIC em contextos educativos? 

Questão 90: Utiliza as TIC em contextos educativos?   
 Respondentes % 

Sim       115 47,9% 
Não       45 18,8% 
Não responde 80 33,3% 
Total 240 100,0% 

 

Quadro 23  – Contextos de utilização das TIC 

 

Questões 83 a 89 - Actividades realizadas com aluno s apoiadas pelas TIC 

Actividades Respondentes  % 
Não realizo actividades com alunos apoiadas pelas TIC  101 42,1% 

Consulta, pesquisa e organização da informação 119 49,6% 
Produção e edição electrónica de texto 19 7,9% 
Produção de apresentações multimédia 43 17,9% 

Produção de páginas Web 6 2,5% 
Resolução de exercícios gramaticais e/ou outros 58 24,1% 

Comunicação e intercâmbio em rede 23 9,6% 
Total: 240=100%  

Questão 91 a 95 - Contextos de utilização das TIC 

Disciplinar 88 36,7% 

T. projecto / Área-escola 66 27,5% 
Apoio pedagógico acrescido 21 8,8% 

Apoio a alunos com NEE 23 9,6% 
Outro 5 2,1% 

Total: 240=100% 
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Questão 91 a 95 - Contextos de utilização das TIC 

Os professores inquiridos apontam o contexto disciplinar como o que tem mais utilização 

das TIC, apesar de apenas 36,7% dos docentes o terem referido; sendo o valor seguinte 

com maior expressão de utilização das tecnologias o trabalho de projecto e a área-escola 

(27,5%). 

Questões 96 a 112 - As TIC na prática lectiva: conc ordância ou discordância de afirmações 

Pela análise da tabela abaixo podemos ver que é notória a tendência dos professores 

para considerarem as TIC ferramentas que ajudam a prática lectiva. Tanto no nível 5 

(máximo de concordância) das afirmações sugeridas, como no nível 1 (mínimo), as 

maiores percentagens indicam, da parte dos professores, uma adesão ao trabalho com 

as TIC, apesar das percentagens ultrapassarem poucas vezes os 50%, como acontece 

com a afirmação "o uso das TIC, na sala de aula, exige novas competências ao/à 

professor(a)" onde a concordância dos docentes se verifica em 61,3%. 

 

Quadro 24 – As TIC na prática lectiva: concordância relativa às afirmações 
 

Grau de concordância (nível 4) relativamente às afi rmações  % 
  

As TIC tornam as aulas mais motivantes para os alunos 39,1% 
As TIC favorecem o trabalho em colaboração 35,8% 

 

Por outro lado, em discordância total (nível 1) com a afirmação "desconheço as 

potencialidades das TIC na educação" aparecem-nos 74,6% dos professores, o que 

indica que os docentes apresentam, na sua maioria, uma consciência sólida das 

potencialidades das TIC na educação e muito especialmente na disciplina de Inglês (cf. 

com a discordância manifestada por 55,8% dos docentes em relação à afirmação "penso 

que as TIC não melhoram a aprendizagem de Inglês"). A par de considerarem que as TIC 

melhoram a prática lectiva dos professores (35,8% concordam totalmente), 50% destes 

docentes concorda totalmente (nível 5) com a afirmação de que "as TIC ajudam na 

realização das tarefas diárias do/da professor(a), apesar de 42,9% (nível 5) terem 

consciência de que "os alunos, em muitos casos, dominam os computadores melhor do 

Grau de concordância máximo (nível 5) relativamente  às afirmações % 
O uso das TIC, na sala de aula, exige novas competências ao (à) professor(a) 61,3% 

As TIC ajudam na realização das tarefas diárias do(a) professor(a) 50% 
Penso que as TIC ajudam os meus alunos a adquirir novos conhecimentos 47,9% 

Os alunos, em muitos casos, dominam os computadores melhor do que os professores 
(as) 

42,9% 

As TIC são uma boa ajuda na prática lectiva 37,5% 
As TIC melhoram a prática pedagógica 35,8% 
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que os/as professores/as", sem no entanto se sentirem constrangidos perante os alunos 

(40,4% discorda totalmente da frase "ao usar as TIC, sinto-me constrangido/a frente aos 

meus alunos"). 

 

Quadro 25  – As TIC na prática lectiva: discordância relativa às afirmações 

Grau de concordância mínima (nível 1) relativamente  às afirmações  % 
Desconheço as potencialidades das TIC na educação 74,6% 

Penso que as TIC não melhoram a aprendizagem de Inglês 55,8% 
Tenho apoio na utilização das TIC com os meus alunos 51,3% 

Os conteúdos que encontro na Internet não se adequam à minha disciplina 47,1% 
Os computadores são máquinas irritantes 44,6% 

Ao usar as TIC, sinto-me constrangido/a frente aos meus alunos 40,4% 

Este quadro é muito curioso, uma vez que continuamos a ter cerca de metade dos 

inquiridos com posicionamentos pró TIC, apesar de as atitudes de resistência às TIC 

serem muito menos evidentes, sendo que as leituras possíveis deste quadro não poderão 

ser apenas retiradas a partir deste questionário em particular. As entrevistas e a 

observação das aulas ajudarão a esclarecer as questões que aqui se colocam. Há que 

entender se a percepção dos professores sobre a sua relação com as TIC está de acordo 

com as suas atitudes e as suas práticas lectivas. 

Questões 113 a 126 - Obstáculos à integração das TI C 

Para estes professores, os maiores obstáculos a ultrapassar quanto à integração das TIC 

são a falta de computadores (42,1% - grau 5), o acesso difícil às salas com 

computadores (34,6% - grau 5) e ainda a falta de conhecimentos que permitam aos 

professores resolver problemas técnicos (37,1% - nível 4). A grande maioria de 

obstáculos sugeridos no questionário acaba por não ser concludente, uma vez que as 

respostas se situam percentualmente de 30% a 39% no nível 3, (vd. tabela abaixo) o que 

denota uma atitude a meio caminho entre a concordância e a discordância, 

 
Quadro 26  – Obstáculos à integração das TIC 
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1.1.1. Conclusões do tratamento do questionário 

Da análise dos dados recolhidos no questionário podemos retirar algumas ideias que 

resumem, de uma maneira ampla, o que os professores inquiridos disseram sobre a 

integração das TIC na sua prática lectiva e/ou pessoal. 

Assim, podemos traçar um quadro genérico destes professores quanto à maneira com 

vêem as TIC no seu quotidiano. 

Podemos adiantar que os respondentes foram, na sua esmagadora maioria, mulheres 

(97,1%), e que há uma preponderância etária dos grupos mais velhos, dos 36 aos 55 

anos, tendo o grupo dos 36 aos 45 anos maior representação (36,3%), logo seguido pelo 

grupo dos 46 aos 55, com 30,8%. Não é pois de estranhar que estes professores sejam 

maioritariamente do quadro de nomeação definitiva (PQND), com uma percentagem de 

78,8%, o que nos dá uma imagem dos respondentes enquanto grupo estável das escolas.  

Quanto ao número de respostas por escola, a diferença poderá ser explicada por vários 

factores, sendo o principal a própria diferença de número de professores pertencentes 

aos grupos pedagógicos destas instituições. Escolas grandes têm mais professores do 

que as pequenas e as respostas aos questionários estão em concordância com esta 

relatividade. De qualquer modo, não conseguimos desvendar, com este questionário, a(s) 

razão (ões) de haver maior ou menor empenhamento na colaboração com este tipo de 

investigação.  

Como a formação inicial destes professores foi realizada maioritariamente em 

universidades públicas (95%), não foi também conclusiva qualquer relação entre a 

utilização das TIC e a formação inicial dos professores. 

Parece poder demonstrar-se uma eventual adesão da grande maioria dos professores 

inquiridos ao uso das TIC, fazendo-nos intuir uma certa cultura tecnológica destes 

professores, com uma utilização do computador em 87% dos casos para fins pessoais e 

profissionais. As respostas às entrevistas e a observação das aulas permitir-nos-ão 

aprofundar um pouco mais estes conceitos e desvendar uma outra realidade que aqui 

não transparece. 

Os professores inquiridos dizem usar o computador especialmente para escrever texto 

(96,3%), para pesquisar na Internet (90%), e um pouco menos (75,4%) para ler e enviar 

e-mail. A categoria de utilização do computador com software educativo para inglês (55%) 

pressupõe já uma integração das TIC em contextos educativos, o que será objecto da 

análise de conteúdo realizada a partir dos testemunhos reais dos professores 

entrevistados, dos seus alunos e da observação das suas práticas. 
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Outra conclusão a retirar da análise dos dados obtidos neste questionário é que a maioria 

dos inquiridos utiliza o computador com alguma frequência, mostrando uma atitude 

positiva em relação às tecnologias, sendo isto reforçado pela utilização que fazem da 

Internet, preferencialmente em casa e na escola. De qualquer modo, poderemos afirmar 

que a utilização diária e/ou semanal de vários tipos de conteúdos digitais ainda não é 

uma realidade entre os professores inquiridos, com excepção feita ao pacote de utilitários 

e aos jornais online. 

Quanto à formação em TIC prevalece a formação não formal e as acções feitas nas 

escolas, para além de ser maioritariamente de âmbito generalista (81,7%), sendo apenas 

de 20% a percentagem de respostas que apontam para a formação de âmbito específico 

da disciplina que leccionam, o que poderá ser responsável pelo alheamento da maioria 

dos professores de Inglês da aplicação das TIC ao ensino-aprendizagem da língua 

inglesa, não estabelecendo a ponte entre estas ferramentas / estratégias com a didáctica 

de línguas, muito especialmente a de Inglês, como veremos mais abaixo na utilização 

das TIC com alunos em sala de aula, em clubes, projectos ou em aulas de apoio.  

A grande maioria dos professores (76,7%) faz um balanço positivo da formação que teve 

em TIC, relativamente aos efeitos da mesma na utilização das tecnologias com os alunos, 

apesar de considerar que necessita de mais formação em tecnologias. 

Os programas que os professores assinalaram como ferramentas onde têm necessidade 

de formação, poderão ser úteis sob o ponto de vista de trabalho meramente pessoal 

(folha de cálculo, com 51,3% de respostas), como poderão ser entendidos sob o ponto de 

vista profissional, nomeadamente o software específico para inglês (52,5%), que poderá 

ser utilizado em sala de aula, e ainda os programas de apresentação multimédia (56,6%) 

que podem ser muito úteis na prática docente, nomeadamente na apresentação de 

conteúdos curriculares nas aulas. 

Quanto à utilização das TIC na preparação das aulas, a maioria dos professores 

inquiridos diz usar o computador especialmente para elaborar fichas e testes (97%), para 

produzir materiais didácticos (86,6%) e ainda para fazer pesquisas na Internet para as 

suas aulas (83,8%), o que indicia uma determinada cultura de adesão tecnológica da 

grande maioria dos respondentes, não sendo visíveis grandes fossos de atitudes para 

com as TIC, sendo os resistentes às tecnologias muito pouco visíveis a este nível. 

No entanto, as percentagens apresentadas anteriormente baixam significativamente 

quando nos reportamos à utilização das TIC com alunos, quer seja em sala de aula 

(23,8%), quer seja em clubes, em projectos ou em aulas de apoio (33,3%).  
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Isto parece confirmar o que nos diz a literatura da especialidade sobre os índices de 

utilização das TIC com alunos que continuam muito baixos, apesar dos professores 

presentemente se sentirem mais à vontade com os computadores do que há alguns anos 

atrás (cf. Becta (2004), Machado (1999), Mumtaz (2000), Paiva (2002), Ramos (2001), 

Report (2004) Riel (2000; 2001) Roblyer (2000), Ruthven (2004), Silva (1998), etc.  

A análise qualitativa deste estudo ajudará, decerto, a confirmar ou infirmar estes 

resultados e poderá ajudar a esclarecer a questão das atitudes dos professores sobre a 

utilização das TIC como ferramentas ao serviço da prática docente neste grupo de 

professores inquiridos. 

De qualquer modo, a aplicação informática mais usada com alunos, de acordo com estes 

professores, é a Internet, com 42,9% de respostas.  

Esta é uma questão pertinente para se aprofundar através das entrevistas e da 

observação das aulas, uma vez que os professores poderão considerar que utilizam a 

Internet com os seus alunos apenas pelo facto de sugerirem pesquisas para trabalhos 

específicos da disciplina de inglês. Há que perceber se a Internet é para estes 

professores uma ferramenta de trabalho interactivo com os seus alunos. 

A fraca utilização das TIC com alunos está patente mesmo na utilização do processador 

de texto (30,4%) e também da edição electrónica (7,9%), o que é uma percentagem 

diminuta num grupo de línguas, onde se esperava que estes programas tivessem alguma 

expressão. Talvez o desconhecimento destes programas explique a fraca utilização duma 

ferramenta tão adequada à produção final de trabalho com texto. 

Por outro lado, a utilização das TIC em contextos educativos angaria quase 50% das 

respostas, ficando a pergunta sobre o que são contextos educativos para os professores 

e ainda a percepção de que é na sala de aula que as TIC têm maior dificuldade de 

penetração. 

Os contextos em que os professores mais utilizam as TIC são, contudo, o disciplinar, 

(36,7%), e o trabalho de projecto / área-escola (27,5%), o que poderá ser um indicador a 

ter em conta na formação em TIC a oferecer a estes professores. 

Os dados recolhidos indicam ainda uma tendência dos professores para considerarem as 

TIC como ferramentas que ajudam a prática lectiva. Por outro lado, os docentes 

apresentam, na sua maioria, uma consciência sólida das potencialidades das TIC na 

educação e muito especialmente na disciplina de Inglês.  

Relativamente aos obstáculos à integração das TIC, os professores indicam a falta de 

computadores (42,1%), o acesso difícil às salas com computadores (34,6%) e ainda a 
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falta de conhecimentos que permitam aos professores resolver problemas técnicos 

(37,1%). As entrevistas e a observação das aulas poderão dar resposta às questões para 

as quais não obtivemos resposta neste questionário, nomeadamente em relação às 

atitudes de resistência às TIC que são aqui muito pouco visíveis. 
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1.2 As entrevistas das professoras 

As entrevistas das professoras foram realizadas ao longo dos meses de Dezembro de 

2005 e Janeiro de 2006, três delas realizadas em casa das docentes em dia e hora da 

sua conveniência e uma realizada na escola da docente entrevistada, por solicitação sua. 

As entrevistas decorreram em bom ritmo e ambiente agradável, tendo sido áudio 

gravadas, com a autorização das docentes, após o que se passou à sua transcrição, em 

foma livre, no processador de texto. As entrevistadas tiveram posteriormente acesso ao 

texto escrito das suas entrevistas, de modo a poderem fazer as alterações que 

considerassem pertinentes e que reflectissem o que queriam dizer com mais exactidão. 

De modo a podermos traçar o perfil das quatro profissionais entrevistadas (MF, EA, MZ, 

CC)17 optámos por incluir o resumo alargado e contextualizado das entrevistas efectuadas, 

tentando revelar a partir do seu discurso as suas crenças metodológicas, as suas atitudes 

para com as TIC e as razões para tal, as suas percepções sobre inovação no ensino-

aprendizagem de Inglês, relacionando tudo isto com o seu percurso profissional, 

tentando-se perceber o que contribuiu para as docentes terem posturas mais ou menos 

pró TIC no ensino. 

1.2.1 Entrevista 1 MF 

A primeira entrevista (1MF) foi feita a uma professora de inglês de uma escola de Setúbal, 

com muitos anos de experiência de ensino de Inglês, e poucos de prática de utilização de 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 

A entrevista decorreu em termos muito afáveis e cordiais, tendo a professora respondido 

a todas as perguntas que lhe foram colocadas. 

A entrevistada considera a sua escola tecnologicamente aderente; com uma atitude 

positiva para com as TIC, pois tem duas salas bem equipadas que são muito usadas 

pelos professores; a professora considera, de qualquer modo, que a escola poderia estar 

muito mais equipada, pois há muita procura, referindo que “ se tivéssemos mais duas ou 

três salas estariam cheias, tenho a certeza”.  

A professora afirma que há computadores espalhados por vários espaços físicos, 

incluindo os gabinetes das disciplinas como o de inglês, que como diz, tem “ um 

computador muito velho mas que está lá e funciona.” 

A docente considera que há uma cultura tecnológica na escola que “tem vindo a crescer 

                                                 
17 As notações MF, EA, MZ e CC que aparecem no texto dizem respeito a cada uma das quatro entrevistadas. 
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significativamente”. A professora afirma que há uma cultura tecnológica na escola:  

“os alunos fazem (… ) imensa  procura (…) e os programas (…) trazem actualmente a 
indicação de imensos sites e (…) sem terem necessidade do professor mandar, os miúdos 
fazem imensa pesquisa e apresentam trabalhos [ com as TIC] (…) sem serem solicitados”; 
“mesmo a nível dos professores [há] muita gente a dar aulas [com as TIC] a fazer 
apresentações em Powerpoint (…)”. 

Quanto à utilização das TIC pelo grupo de inglês da escola, a docente diz que “está muito 

menos desenvolvida essa utilização que noutros grupos sem dúvida nenhuma”, como os 

de biologia, físico-química, etc. No inglês esta entrevistada aponta uma professora 

responsável pela ciberteca, que é também uma das nossas entrevistadas (docente MZ), 

que “passa lá muito tempo e dá muitas aulas lá”.  

A professora é de opinião que os outros colegas do grupo não usam muito; e que ela 

mesmo não utiliza muito neste momento:  

“vou de vez em quando, quando faço (…) trabalho de projecto, vou também para a ciberteca 
fazer pesquisa mas as aulas não, até porque na sala de aula concretamente de aulas não 
temos condições para isso (…)”. 

Não há, portanto, do seu ponto de vista, cultura tecnológica ao nível do 9º grupo desta 

escola, apesar de ela considerar que “as pessoas pesquisam bastante em casa para 

prepararem as aulas. 

Quanto à pergunta sobre que factores determinam esse afastamento dos professores de 

inglês do computador, a entrevistada responde:  

“nós temos pessoas que têm mesmo uma espécie de recusa à utilização do computador 
porque não o dominam bem (…) e não querem expor-se perante os alunos”. (…) É muito mais 
fácil agarrar no manual e mandar os miúdos fazer a metodologia que o manual indica do que 
estar propriamente (…) a planificar outro tipo de aulas, dá muito mais trabalho, penso eu que é 
isso, nunca perguntei às pessoas”. 

A docente não teve formação em TIC na sua formação inicial na Faculdade de Letras de 

Lisboa, porque naquela altura não havia computadores na faculdade. “Não havia nada de 

tecnologias, nem gravadores, nem retroprojectores, não havia nada. Era mesmo seco”. 

A professora não sabe se teria outra atitude, caso tivesse tido formação em tecnologias 

na Formação Inicial. Ela afirma que “ talvez sim, talvez não” porque também ela teve 

“uma certa resistência, no princípio”. Ela confessa: 

”comecei com aquele problema daquela turma, foi aí que comecei e já tinha computador mas 
não utilizava. E (…) foi aí que tive essa recusa inicial, mas não te sei dizer”. 

A professora fez duas oficinas de formação contínua FOCO em TIC, na ESE de Setúbal 

uma para trabalhar com o Powerpoint e outra para fazer páginas web, porque sentiu 

necessidade depois de começar a utilizar o computador. A professora admite:  

“realmente senti necessidade. Achei curioso resolver muitos problemas mesmo em termos da 
prática lectiva, de planificação, isso tudo e tem sido muito útil“. 
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Nestas oficinas produziram materiais para as aulas como apresentações em PowerPoint 

e webquests. A docente afirma:  

“já fiz três que estão neste momento na página da escola e que ainda lá estão. Eu às vezes 
ainda os utilizo”. 

A Professora considera que a formação teve efeito no seu trabalho com os alunos, 

sempre que trabalha com eles na ciberteca. Quando faz webquests diz: 

“evidentemente que vou para lá fazer pesquisa com eles e depois a organização do trabalho 
todo é feito no computador”.  

Se não tivesse frequentado aquela formação, a entrevistada diz que não poderia fazer 

isso. Apesar de ter feito apenas duas oficinas de formação, a professora considera que 

“neste momento já não precisa de tanta formação, mesmo que seja para fazer outras 

coisas”. Às vezes são os alunos que lhe ensinam coisas que não sabe porque admite que 

“eles hoje estão muito mais preparados para estas coisas do que nós”. 

O efeito de formação foi em termos da apresentação dos trabalhos pelos alunos. Diz a 

docente: 

“eles próprios já apresentam depois utilizando o projector e fazem em Powerpoint ou fazem 
coisas muito bem feitas, os miúdos”. “Eu não os ensinei a trabalhar em Powerpoint mas eles 
aprenderam. Eles têm uma cadeira no básico onde aprendem”. 

“Não foi o efeito da minha formação que fez com que eles apresentassem, eu sugeri apenas, se 
quisessem”.  

De qualquer modo, a professora considera que a sua formação pode ter tido algum efeito 

no modo como os alunos apresentam os trabalhos: 

“isso também acaba por fazer com que eles apresentem da mesma maneira como viram que 
lhes foi apresentado a eles”. 

A professora diz usar equipamento informático em casa, adiantando as finalidades desse 

uso:  

“para planificar, fazer testes uso mais o processador de texto e na escola quando trabalho com 
os miúdos”. 

Usa o computador semanalmente (uma vez por semana), a impressora e o projector na 

escola; tem leitor de CD e DVD em casa mas não utiliza. 

Quanto à Internet, a professora usa-a só na escola; não tem em casa. Utiliza a Internet 

sempre que aparece um tema novo, admitindo: 

“evidentemente tenho que ir à Internet à procura”. 

A frequência de utilização é semanal (3 vezes por semana) e explica a razão para tal: 

“como estou na mediateca sempre e os miúdos estão lá sossegados a estudar e a minha 
função neste momento é estar ali a tomar conta deles, entre aspas, acabo por ir à Internet”.  
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A entrevistada diz utilizar apenas o Word semanalmente, sem dificuldade para fichas e 

testes, e ainda para planificar o trabalho da semana; diz que esta frequência de utilização 

é por necessidade, por hábito e por gosto. 

Utiliza o Excel apenas para as avaliações no final dos 3 períodos. No Excel apenas 

actualiza os dados do ficheiro criado por outro colega e consulta a cábula. A docente 

condescende:  

“o Excel por vezes é que tenho de relembrar. Mais ou menos no final do período é que utilizo, 
mas ainda me lembro. Tenho lá a fórmula, a cábula que o P. me deu.” “Apago o período depois 
apago as percentagens e as classificações”. 

E continua: 

“este ano é completamente novo, diferente do ano passado, mas eu até pedi à MZ que me 
desse uma disquete e eu passei porque foi ela que fez. Ela é representante de departamento e 
portanto eu já tenho ali e é só preencher”.  

Não utiliza o Powerpoint, apesar de já ter feito formação neste programa. No entanto, 

apresenta razões para tal: 

“se calhar é por preguiça. Sinceramente, porque às vezes as coisas que se podem apresentar 
em PowerPoint, não é? Dá muito mais trabalho do que fazer um acetato, uma coisa assim.”  

E adianta ainda  

“É limitativo também, acho eu”. “não dá para dar toda a informação que eu tenho para dar” “Eu 
tenho de usar várias coisas para dar toda a informação que tenho. Com acetatos utilizo o 
retroprojector, utilizo o quadro muito também. E as fichas que dou nas aulas com fotocópias e é 
isso tudo, mas é uma informação muito mais ampla. O PowerPoint é muito mais redutor nesse 
aspecto que depois também posso fazer uma coisa em PowerPoint e destacar e falar ao 
mesmo tempo, não é? Mas dá muito trabalho, a mim dá-me muito trabalho, não é uma coisa 
que utilizo muito”; “são muitas horas de trabalho e é capaz de não compensar em termos de 
produto, não é? “E é falta de hábito se calhar, se calhar faria mais rapidamente se fizesse mais 
vezes”. 

Instada a descrever como utiliza o Word, por exemplo, a professora responde: 

“sento-me no computador, abro o programa, não é? Eu depois, faço aquilo que tenho a fazer, 
vou mudando o tamanho da letra, vou mudando o tipo de letra se quero bold ou se quero 
simples.” 

Mas vai esclarecendo: 

“como eu não tenho scanner em casa nem sei usar o scanner, não é? Não, não uso, quer 
dizer, já usei mas foi lá na escola, porque eu não tenho em casa e não tenho hábito de usá-lo. 
Tenho o hábito de cortar um texto e depois colar naquele espaço e depois faço o resto do 
teste.” 

Interrogada sobre a questão de inserção de imagem, ela responde que sabe ir buscar 

imagens, se quiser. Esta ideia de ter adquirido a competência de saber inserir uma 

imagem é repetida outras duas vezes: “uma imagem sei, ir buscar uma imagem, sei”, 

apesar de não usar esta funcionalidade do Word. Diz a entrevistada:  

“normalmente faço isso, [cortar manualmente e colar uma imagem] mas ir buscar uma imagem, 
isso sei”.  
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De qualquer modo, ela não sabe tratar nem digitalizar uma imagem, por isso continua a 

inserir imagem, como sempre fez, com a máquina de escrever. 

Diz a professora:  

“depois altero como eu quero. Às vezes aproveito o layout e apago só o que está à frente e 
faço de novo. Essa parte de esqueleto, digamos”. 

Ao tentarmos saber se a docente se considera em vantagem ou desvantagem pelo facto 

de utilizar alguns conteúdos digitais, em relação a outros colegas e/ou familiares que não 

os utilizam ela responde:  

“é uma pergunta difícil, porque eu não faço a mínima ideia, por exemplo, em relação aos 
colegas se lhes faz falta isso ou não, se eles vivem bem sem a tecnologia como eu vivi durante 
tanto anos, não é? Penso que para os alunos é bom porque é mais motivador, o trabalho [é] 
muito mais apresentado.” 

A docente considera que esta é uma mais valia do uso dos computadores, porque 

antigamente “os testes inclusive faziam-se à mão” E adianta: “ainda aparece hoje de vez 

em quando, pois”, apesar de constatar que no seu grupo pedagógico isso já não 

acontece:  

“(…) já toda gente faz em computador, isso fazem”.  

No entanto, à pergunta sobre se mesmo os resistentes às TIC também apresentam os 

testes feitos em computador, a docente esclarece:  

“mas esses normalmente têm pessoas que lhes fazem em casa (…) os filhos ou outras 
pessoas. Acabam por ter o trabalho também organizado e bem feito”.  

De qualquer modo em relação à pergunta inicial a professora considera que: 

 “(…) talvez esteja em vantagem, não é?” “Não te posso dizer se essa vantagem é tão relevante”.  

A docente reitera, de qualquer modo, a ideia de que há professores que resistem mesmo 

à utilização das TIC, mesmo que seja apenas para trabalho em casa de preparação das 

aulas. Diz a entrevistada:  

“mas nós sabemos e eu sei que há pessoas que abertamente dizem isso “eu não sei mexer 
num computador”. Trago sempre as coisas feitas pelo meu filho, por exemplo.” 

A professora, este ano, ainda não utilizou as TIC em contextos educativos, apesar de lhe 

terem sido atribuídas horas de permanência na mediateca:  

“acompanho os miúdos quando estão a fazer pesquisa na Internet, por exemplo ao imprimir as 
coisas que eles têm que imprimir, a seguir indico-lhes mais ou menos o que é melhor dentro 
das disciplinas que estão a trabalhar, não é?” 

Ao tentarmos saber porque é que a professora não utilizava as TIC em contextos 

educativos ela responde: 

“Aquela sala está sempre completamente cheia e marcada (…) e portanto é um bocado difícil 
(…) as pessoas marcam com muita antecedência depois está marcado. Portanto é um bocado 
difícil ir lá marcar e depois há pessoas que têm mais necessidade daquilo que eu [para] ir lá só 
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dar uma aula por exemplo para fazer pesquisa não sinto necessidade porque eles fazem, os 
miúdos fazem essa pesquisa, estás a perceber?” e “a maior parte deles tem já Internet em 
casa e faz em casa”. 

A docente diz utilizar as TIC na ciberteca em contexto curricular uma vez por ano. Este 

ano pensa ainda ir lá à ciberteca “em trabalho de projecto” no 2º período com o “próximo 

tema do livro que é sobre os jovens e o consumo, onde tem muitas coisas variadas.  

“Sou capaz de aproveitar talvez e fazer um trabalho de projecto que é uma área que eles 
gostam, há uns temas muito interessantes”. 

Sobre a maneira como utiliza o computador em contexto educativo, a docente responde:  

“partimos de pesquisas para prepararem e depois eles têm feito entrevistas, por exemplo, para 
fazerem fora da escola ou isso e a entrevista ali, e depois a apresentação do produto final, 
também é feito no computador, não é.”  

Diz utilizar o computador “como uma forma de organização de trabalho”, (…) “de 
produção de texto (…), de pesquisa de informação.” 

Em relação à pergunta sobre se usa outro software para cumprir determinados conteúdos 

gramaticais ou outros, a professora diz:  

“neste contexto não tenho usado. Eu é que penso muitas vezes ir lá para a ciberteca, 
exactamente para os conteúdos gramaticais, mas lá está a Internet também, não é? Através de 
um site na Internet. Mas é o que te digo, é quase impossível este período, está tudo marcado 
até ao final do período”. 

A entrevistada não vê outros contextos onde pudesse usar o computador, mas depois de 

reflectir um pouco adianta:  

“eu agora provavelmente vou ter que dar apoio educativo a dois miúdos [com necessidades 
educativas especiais], poderia eventualmente ir para a mediateca sentar-me lá no computador 
com eles a fazer”. 

E adianta:  

“eventualmente estou a pensar se estiver vago, posso-me sentar lá na ciberteca com eles e 
ver, se posso utilizar, por exemplo, a nível gramatical. Temas gramaticais que têm aqueles 
exercícios engraçados e (…) talvez seja mais motivador do que estar sentada com eles, que é 
a mais indicada também para fazer exercícios com eles a esse nível”. 

Sobre a utilização das TIC nas Novas Áreas Curriculares a professora considera que no 

trabalho projecto é que as TIC fazem sentido:  

“o trabalho de projecto sem dúvida, é que deveria mesmo ser [apoiado pelas TIC].” 

Quanto ao modo como utiliza as TIC na sala de aula a professora esclarece: 

“vou andando, vejo se eles estão bem, se estão a fazer mal, ajudo-os a procurar num site se 
eles não sabem até lá chegar, mas eles estão muito desenvolvidos, não precisam já de grande 
ajuda”.  

As actividades que realiza com os alunos com o apoio do computador são a pesquisa e 

produção de texto, com a frequência de uma vez por ano. Ela refere que o ano passado 

foi uma vez no ano.  
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Quanto às vantagens da utilização do computador na sala de aula, a professora diz:  

“eles gostam. Eles gostam bastante, sobretudo de estarem na Internet e procurar” 

No entanto, a docente afirma que os alunos “são é muito dispersos porque não são muito 

específicos naquilo que querem ir procurar”. E de uma coisa passam a outra, passam a 

outra”. 

De qualquer modo, a entrevistada reflecte ainda sobre o seu papel na aula com as TIC:  

“também os ajudo a organizar as ideias, a focarem aquilo que é verdadeiramente importante”. 

Diz a docente que os alunos gostavam de fazer webquests. No entanto, confessa:  

“no final do ano quando lhes perguntei o que é que tinham gostado mais de todas as 
actividades que tínhamos feito durante o ano, as estratégicas que eu utilizei, isso tudo, eles 
não me disseram [o webquest]. (…) os alunos são muito teatrais e por isso gostam mais de 
fazer talk shows e role plays”.  

Ao resumir as vantagens da utilização das TIC em sala de aula, a professora diz:  

“eu acho que sim. Eu não falo tanto por mim que eu tenho felizmente alunos bons e nunca os 
senti contrariados na aula, vão para um sítio qualquer e estão sempre bem, mas vejo por 
outros miúdos de outras disciplinas e de outros colegas que saltam e ficam encantados da vida 
quando têm acesso ao computador, para poderem ter uma aula [com o computador], eles 
gostam. E sempre que bato à porta [da sala de computadores] e vou falar com qualquer colega 
e me abrem a porta eles estão entretidíssimos num sítio onde não há outra distracção em que 
ali é mesmo aquilo”, [por contrapartida com a aula tradicional] “ porque na sala de aula é um 
papelinho que se atira a um, é isto, é aquilo”. [E continua:] “penso que até serve para os 
controlar em termos de comportamento. Porque ali eles comportam-se bem. (…) Estão 
motivados, fazem barulho, mas estão atentos àquilo. Não estão dispersos como estão muitas 
vezes na aula.” 

A professora só usa CDs áudio. Os manuais não trazem CDs para serem usados no 

computador; apenas incluem CDs áudio, indicando vários sites, como diz a docente:  

“em cada uma das unidades tem vários sites indicados para fazer pesquisa” 

A entrevistada diz que utiliza a Internet para “retirar informação” porque “ajuda a cumprir 

o programa”. 

A utilização da Internet com os alunos é sempre orientada, uma vez que a professora 

apenas trabalha com os alunos com o apoio da Internet quando faz webquests que, à 

partida, já têm a pesquisa orientada. De resto, a professora não tem experiência de 

utilização da Internet em sala de aula. A pesquisa proposta pelos manuais é sempre feita 

pelos alunos como actividade autónoma. 

Relativamente ao ser fundamental ou não o papel das TIC na sala de aula, a professora 

diz:  

“ela [a aula] corre bem e eles aprendem bem, não é? Portanto, eventualmente poderá ser um 
reforço, mas eu não diria fundamental, eles gostam da aula nas carteiras que tivemos também 
no nosso tempo. Estes gostam, já tive casos em que a aula tinha mais sucesso e aula corria-
me muitíssimo melhor quando estavam no computador, não é? Mas já tive. Mesmo depois 
daquele 1º ano já houve outros em que as coisas corriam muito melhor dentro da (…) ciberteca 
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é muito melhor do que na sala se aula. Com estes tenho sorte porque eles adaptam-se 
facilmente e trabalham bem”. 

A Internet no desenvolvimento da competência do speaking é fundamental para esta 

docente quando afirma:  

“tem de ser [fundamental] se não falam sobre quê?”; “aqueles que são trabalhos mais 
elaborados, vê-se que vão mesmo à Internet e se preocupam em procurar, que eles têm que 
falar sobre alguma coisa, e onde é que eles vão procurar, é lá”. “Antigamente lembro-me iam a 
revistas, livros, enciclopédias. Até iam à mediateca procurar. Neste momento eles não vão, têm 
em casa e se não têm em casa há uma colega que tem e vão a casa de outro e organizam-se 
assim”. 
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1.2.2. Entrevista 2 EA 

A professora EA pertence ao quadro de uma escola situada num bairro problemático de 

Setúbal; tem vários anos de experiência no ensino de Inglês, apesar de ser a mais jovem 

das quatro entrevistadas. Ela tem uma atitude de adesão às tecnologias, uma vez que 

utiliza o computador pessoalmente, todos os dias, e desenvolve um blogue pessoal com 

grande entusiasmo e participação. No entanto, a professora considera que na escola é 

muito difícil utilizar as TIC pela falta de condições para tal. 

A entrevista a esta docente teve lugar na sua casa e decorreu num ambiente bastante 

animado; a docente encontrava-se em baixa médica no momento, pelo que a pressão do 

tempo não se fez sentir, tendo a professora colaborado na entrevista duma forma solta e 

agradável. 

A entrevistada considera que a sua escola é relativamente aderente às TIC:  

“até somos aderentes, temos feito um esforço e temos a sala TIC que foi equipada pelo 
Ministério, (…). Mas eu acho que tem havido um esforço geral da escola, dos professores 
mesmo em termos da formação que têm feito e até mesmo da participação que tem tido em 
utilizar as novas tecnologias, embora não tenhamos muitos meios na escola”.  

 “já vejo muita gente a utilizar o vídeo projector a requisitar o vídeo projector. Temos uma sala 
com vídeo projector montado. Temos que requisitar e não sei quê e montar e aquelas tretas 
todas mas vejo as pessoas todas interessadas em fazer avançar, não ficar ali preso ao 
antigamente, ao que sempre se fez. A maioria das pessoas até me parece aberta a esse tipo 
de questões.”  

A professora considera que a escola tem uma atitude positiva em relação à utilização das 

TIC, apesar da falta de espaços devidamente equipados, o que funciona como um 

obstáculo a uma real integração das TIC no quotidiano dos professores:  

“se calhar, se tivéssemos (…) uma sala que tivesse sempre o videoprojector montando, 
sempre lá, uns quantos computadores a funcionar na sala de aula para além das tecnologias 
de informação se calhar utilizava, utilizava mesmo à vontade para montes de coisas, mas 
assim é difícil.” 

Quanto à utilização das TIC pelo grupo de inglês da escola a docente diz que não se 

pode falar em cultura tecnológica, e adianta as razões para tal:  

“é mais fácil dar uma aula sem ter ali os computadores todos montados sem, achamos nós, a 
maioria, sem ter que requisitar a sala que dá trabalho, sem ter que ver se aquilo está muito 
ocupado ou pouco ocupado, se cabem lá todos ou não cabem, se os computadores estão 
todos a funcionar ou não.”  

No entanto, a docente confessa que se houvesse melhores condições se utilizariam mais 

as tecnologias:  

“eu acho que há uma preocupação geral em utilizar as tecnologias, não muito, muito, 
precisamente pelos condicionalismos que um há bocadinho indiquei. Mas acho que se 
tivéssemos até melhores condições utilizaríamos muito mais, não é?” 
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Quanto aos factores que determinam o afastamento dos professores de inglês do 

computador a entrevistada responde:  

“aquilo é uma chatice sempre que quero dar uma aula, primeiro vais, imagina, tens três blocos 
de 90 minutos por exemplo numa manhã e como é que tu fazes, por exemplo, na aula do meio 
tu vais precisar de usar o computador, aquilo é uma loucura, tu não tens tempo, simplesmente 
tu não tens tempo. Ou deixas de ter intervalo de 10 minutos e os miúdos esperam mais 10 até 
que acertes aquilo tudo e vês que está tudo a funcionar, se não sei quê, se não fizeram algum 
disparate com o monitor, qualquer coisa. Dá tudo tanto trabalho às vezes as pessoas 
simplesmente não usam, o problema é isso. Acho que isso é o principal problema, muito 
sinceramente.” 

A docente não teve formação em TIC na sua formação inicial na Faculdade de Letras de 

Lisboa, e explica porquê:  

“nem sequer se usavam computadores, fazia os trabalhos à mão e depois para aí no último 
ano fazia na máquina de escrever que, entretanto, me arranjaram (…), emprestaram-me e nem 
se falava em computadores na altura na faculdade nada. Nem os professores usavam os 
computadores.” 

A professora não sabe se teria outra atitude, caso tivesse tido formação TIC na Formação 

Inicial. Ela admite:  

“não sei, porque tentei sempre ir evoluindo, não sabia, aprendia, fazia formação ou estudava 
ou sei lá. Lembro-me que fui das primeiras pessoas na minha escola a ter um computador, por 
exemplo que me custou 600 contos na altura, era um Apple, 600 contos, imagina, aquilo era 
um balúrdio. (…) eu fui das primeiras e eu fiquei sem dinheiro na altura, mas acho que fiz um 
esforço, fiz um esforço muito grande, porque eu acho que na altura se tivesse tido em termos 
de formação inicial, essas coisa todas, se calhar tinha sido mais fácil a minha entrada nesse 
mundo e o meu chamar dos alunos à utilização também, levam mais tempo, obviamente mais 
tempo”. 

A entrevistada fez formação contínua FOCO em TIC, na ESE de Setúbal:  

“fiz, umas 3 ou 4, já não sei, (…), sobretudo por sentir necessidade de aprender a trabalhar 
com as TIC, assim levei muito menos a perceber qual a relação das TIC com as línguas, por 
exemplo.”  

“ao princípio TIC/Língua não tinha nada a ver com isso. Isso é para os de Matemática ou para 
os de Informática. Acho que foi uma necessidade de ter que aprender e tentar também chegar 
um bocadinho aos interesses dos alunos porque as coisas foram evoluindo e os miúdos dizem 
também, eh pá, esta acabou o curso há quantos anos? Há uns quinhentos, não? Não usa um 
computadorzinho, estás a ver? Não nos manda investigar uma coisa na Internet. Eu tive de 
saber também o que eram os sites e os links e não sei quê…” 

Nestas oficinas produziram-se materiais para as aulas, de acordo com o testemunho da 

professora: 

“O que fazíamos tinha a ver, por exemplo, com o ensino das línguas através das TIC no geral, 
por exemplo, como didactizar unidades utilizando as TIC, metodologias que se poderiam 
utilizar sem serem aquelas tradicionais. Portanto, foi tudo muito prático, sempre teve muita 
teoria também, mas era tipo a teoria está aqui vamos nós experimentar como é que é, portanto 
eu acho que foi tudo muito bom.” 

A professora considerou que a formação teve efeito no seu trabalho com os alunos: 

“eu acho que tem muito a ver com a formação, também há muita coisa que fui investindo, que 
fui procurando sozinha, acho que tem muito a ver com isso. Eu até senti no princípio, se calhar 
o que muita gente sente, quando as pessoas não tiveram contacto com qualquer coisa e de 
repente “está aqui isto”. A pessoa tem quase receio”.  
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Além disso, afirma:  

“já tinha pensado nessas coisas, mas não sabia muito bem como é que se fazia, tipo por 
exemplo, projectos em que os alunos começavam a escrever para os colegas para o 
estrangeiro por e-mail ou darem artigos da escola deles para os miúdos de outras escolas para 
eles conhecerem para quando eles lá fossem ao país já conhecerem.” 

A professora diz usar “o portátil, o fixo, (…) o scanner, (…) a impressora que é também a 

fotocopiadora também digitaliza”. Na escola também diz usar: 

“o vídeo projector, uma ou outra vez, não assim tanto, aquela chatice toda de requisitar, 
montar, não sei quê, não sei quê; leitor e gravador de CDs, gravador também, DVD também, 
essas coisas todas.”  

A professora usa este equipamento quase todos os dias:  

“uso sempre. Em casa sempre para preparar aulas, para preparar documentos, para preparar 
matérias de trabalho com os alunos, uso sempre. Quase todos os dias”. 

“Quase todos os dias faço tudo no computador praticamente, hoje em dia e directamente, não 
faço já normalmente no papel, é logo directamente”. 

A entrevistada diz usar o computador para produzir materiais para os alunos “ desde os 

textos, qualquer coisa de pesquisa na Net” E ainda:  

“a nível do pedagógico trabalhava imenso, imenso, fui presidente, mas não sei quantos anos, 
utilizava imenso até para dar, fazer o pedagógico. (…) a utilizar, o videoprojector e às vezes o 
retroprojector, essas coisas todas, não é?”. Para além disso ela diz: “utilizo o PowerPoint 
também várias vezes para a formação de professores, também dou formação a professores”. 

Quanto à Internet, a professora afirma:  

“uso a Internet, o e-mail para receber, para mandar, para tudo, para me informar, para 
comunicar com colegas que alguns até vivem para aí a uns 10 ou 15Km, (…) uso para 
pesquisar sobretudo para pesquisar, isto é assim uma fonte inesgotável, aquilo é um mar, um 
mundo mesmo e então estes dias que tenho estado em casa, tem sido uma coisa…. Acho que 
morria sem Internet, morria porque tenho aprendido tanto, tanto até sobre mim, coisas que 
tenho lido sobre as coisas e tudo tem-me feito um bem! A Internet também tem muito coisa má, 
mas tem coisas excelentes, os chats e não sei quê, algumas são estúpidas.” “Mas em termos 
do que se pode investigar é espectacular.” 

A entrevistada explica como usa a Internet:  

“normalmente eu uso na minha casa porque temos poucos equipamentos na escola por 
exemplo, (…) desde o não teres tomadas que cheguem para enfiar o teu computador se te 
aceita apaga a bateria, tu tens uma sala de professores que é para aí do tamanho da minha 
cozinha (…) Nós somos muitos na escola e há um computador para os professores todos ou 
dois, mesmo que haja dois, e portanto uso quase sempre em casa.” 

A docente diz utilizar “o PowerPoint, o Excel, o Access”, mas afirma que o Access não 

domina, e admite:  

“se já tiver feito vou lá e pronto. O Excel também.” 

Ela descreve as finalidades com que utiliza os diversos programas informáticos que 

conhece:  

“o Word é quase é quase tudo, quase tudo, desde as planificações às aulas, materiais para as 
aulas, artigos para os jornais da escola, tudo. Uso para quase tudo. O PowerPoint para dar 
aulas ou para formação também, para expor materiais.”; “o Excel normalmente por causa das 
classificações, o lançamento das classificações.”  
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Na escola a professora diz que usa pouco: 

“uso pouco, gostaria de usar muito mais sobretudo o PowerPoint. Há muita coisa que eu 
adorava e os miúdos gostariam imenso, ai que giro, ai que não sei quê, acham piada àquelas 
coisas, mas só a trabalheira…” 

A docente diz usar muito o computador em casa mas pouco na escola pelas razões já 

apresentadas. No entanto, a nível pessoal, mostra uma grande empatia para com as 

tecnologias:  

“eu uso muito, muito mesmo, eu uso todos os dias na minha casa, na escola não. “eu acho que 
é muito por gosto. Eu gosto muito, muito. Eu acho que estou habituada e até sinto falta. Por 
exemplo, se estou um dia inteiro ai que horror, hoje ainda não fui ver o e-mail ou ainda não 
escrevi nada, é uma coisa esquisita. Eu preciso, às vezes até não é por nada de especial 
apetece-me escrever, há lá uns cantinhos, umas pastinhas no meu computador onde eu 
lembrei-me de qualquer coisa, apetece-me ir lá escrever e até sinto-me mal se não escrever 
qualquer coisa. Depois não é para publicar é para fixar lá, tipo diário”. 

A professora diz usar as TIC a nível pessoal também. No entanto, ela declara que utiliza  

as tecnologias a nível profissional:  

“na preparação dos materiais e na pesquisa para os miúdos, (…) antes de os mandar 
pesquisar qualquer coisa, tenho que pesquisar eu para ver se não dá buraco e mesmo assim 
às vezes dá, mas também uso muito numa perspectiva pessoal, isso também é verdade”. 

No entanto, não usa muito os equipamentos para trabalhar com os alunos a nível da 

escola. Usa as TIC noutros contextos escolares, como já foi referido atrás, quando foi 

presidente do C. Pedagógico durante vários anos e ainda na formação de professores 

que desenvolve num Centro de Formação. 

A docente usa as TIC, de vez em quando, nas aulas de Inglês, nas aulas de Projecto e de 

Estudo Acompanhado, apesar de não usar tanto como gostaria por falta de meios. Ela diz 

que tem usado as TIC para inovar, desanuviar “e também para os miúdos aprenderem 

coisas, eles acham giro. Há muita coisa que eles ainda não conhecem”.  

Também as competências tecnológicas dos alunos são responsáveis pela sua atitude de 

querer saber usar os computadores. Ela não se quer deixar ficar para trás, quer avançar, 

evoluir para acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos. 

“oh professora, (…) o programa não sei quantos é muito mais evoluído”  

 “Eles normalmente já sabem fazer essas coisas. Se forem mais velhos fazem em PowerPoint 
também. Já lhes disse que não sou eu que lhes ensinam. Eles já sabem essas coisas todas e 
sobretudo na produção de trabalho e para mostrarem depois o trabalho aos colegas e isso 
tudo.” 

Ela considera que o uso do computador nas aulas tem muitas vantagens: 

“Poupa-se imenso tempo, imenso trabalho também, para além de … é um meio 
nomeadamente a Internet, é um meio que permite tudo e mais alguma coisa.” 

“Portanto desde o apelo aos miúdos à facilitação do trabalho ou ao facto de ser mais fácil de 
corrigir as coisas porque aquilo é só …não risca, não estraga, não apaga com corrector, não 
pinta, não… essas coisas todas, muda a imagem daqui para ali tão rapidamente, não é como 
numa cartolina, agora já está colado aqui, pois, já não dá, o ser giro para toda a turma, eles 
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verem um trabalho ali (…) o ver ali é como se estivessem a ver na televisão muitas vezes é 
diferente, eles acham que é melhor, que é mais importante, (…)” 

No entanto, ela parece ter alguma dificuldade ao nível da gestão da aula com 

computadores, o que parece funcionar como um obstáculo à utilização das TIC. Diz ela: 

“Qual é o problema? É que não consigo controlar aquilo tudo. Tens 20 e tal alunos, cada um 
com a sua dúvida, cada um com o seu problema, cada um com a sua matéria para estudar. 
Percebes? É assim um caos. Tu podes tentar, oh meninos hoje vamos só…não sei quê e pões 
um grupo a trabalhar no computador e tudo bem. O problema é que tu não consegues, 
percebes, estás com uns a fazer umas coisas, são muitos, muita gente e tu és só uma 
professora.” 

Por outro lado, o factor mais evidente no seu discurso que justifica o impedimento da sua 

utilização das TIC nas aulas é a falta de meios na escola: 

“eu acho que o problema é que não tens meios nas escolas, tu por exemplo à mesma hora, 
tens não sei quantos Estudos Acompanhados a decorrer na escola, quantas salas ocupadas 
com o material que tu precisas? Tens a sala de estudo, se não estiver lá ninguém, mas está lá 
sempre alguém e pronto. A sala de TIC é para as TIC, não tens lá nada para mais nada, e é 
complicado e eu fiz isso muitas vezes e alguns ficavam na sala, alguns iam para biblioteca 
trabalhar, em Estudo Acompanhado imensas vezes, mas muitas vezes mesmo”. 

De qualquer modo, a docente refere também a falta de competências tecnológicas dos 

professores como outra razão para os professores de inglês não usarem as TIC nas 

aulas.  

“Eu até senti no princípio, se calhar o que muita gente sente, quando as pessoas não tiveram 
contacto com qualquer coisa e de repente “está aqui isto”. A pessoa tem quase receio.”  

“Resistência. Eu própria (…) parecia que tinha um bocado medo da máquina”  

“Somos um bocado preguiçosos, às vezes. E como sempre tínhamos feito assim. Tenho 
colegas, por exemplo, são só dois p´ra aí que eu me lembre, continuam sem usar computador, 
não usam computador, não fazem um teste a computador, não fazem nada. Portanto quando é 
preciso passar uma prova global, um exame, pedem a outro.” 
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1.2.3. Entrevista 3 MZ 

A professora MZ é uma profissional experiente, com vários anos de serviço como 

professora de inglês no ensino secundário. Ela trabalha numa escola secundária de 

Setúbal e tem sido co-responsável por grande parte dos projectos desenvolvidos nesta 

escola. Faz parte daquele grupo de professores que passa a vida na escola, sempre 

atarefada com tudo e com todos, sem tempo para desperdiçar, pouco disponível para 

reuniões porque está sempre assoberbada de trabalho com os seus alunos. É uma 

mulher que aderiu às TIC há muito tempo e utiliza-as profissional e pessoalmente com 

desembaraço. 

Após a apresentação dos objectivos gerais da entrevista, passámos à entrevista que foi 

justificada pelo interesse na personalidade e no perfil da professora, que manifestou 

desejo de ver as conclusões deste estudo. 

Na verdade, ela foi escolhida pelo perfil aderente às TIC que sempre expressou ter, 

confirmado pelas respostas ao questionário. A professora aderiu à proposta, mas a 

entrevista teve que ser marcada novamente, dada o excesso de trabalho da docente. À 

segunda vez, a entrevista concretizou-se na escola, apesar das condições não serem as 

mais propícias, quer pelas interrupções frequentes de outros colegas, quer pelo ambiente 

pouco privado em que decorreu. 

A docente considerou que a sua escola é uma escola de contrastes, tecnologicamente 

falando. Ela considera que isto acontece porque  

“tudo tem a ver com a forma como as pessoas estão no mundo, com a forma como as 
pessoas, neste caso os professores, estão no ensino, como a forma como elas entendem a 
sua profissão e porque há muita gente que pensa que basta tirar uma licenciatura e aquilo dá-
lhe para a vida”.  

Ela pensa que estamos num mundo de mudança e devemos “tentar acompanhá-la para 

podermos continuar a ser eficientes e dar respostas às necessidades reais quando as 

pessoas pedirem”. Ela é de opinião que “temos que estar abertos à mudança e (…) estar 

adaptáveis, temos de ter capacidade de estar em constante renovação e constante 

formação, seja ela formal, seja ela informal”. 

A docente considera que alguns professores são capazes de perceber esta mudança. No 

entanto, há outros que funcionam como um impedimento, apesar de a utilização das TIC 

ter evoluído imenso na escola como, por exemplo, o grupo de Educação Visual. Fala da 

disponibilização de salas com equipamento na sua escola:  

“nós temos o Centro de Recursos, (que é a Ciberteca e Mediateca e a sala de estudo), 
equipado”.  
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Todos estes espaços potenciam a utilização das TIC na escola, como por exemplo para a 

pesquisa, para a realização e apresentação de trabalhos, etc. 

Para isso têm “algum cuidado em dar formação aos professores ou procurar informação”, 

como é o caso do programa Director. De facto, esta formação em Director que alguns 

colegas tiraram, já foi desmultiplicada para professores e alunos. A professora emociona-

se com a qualidade dos trabalhos dos alunos:  

“digo-te é de uma pessoa ficar de queixo caído e com alunos do básico”.  

Ela considera que os alunos evoluíram imenso na utilização das tecnologias:  

“há alunos que realmente demonstram nestes 10 a 15 últimos anos que houve uma evolução 
fabulosa na nossa cidade”.  

São estes alunos que até dão apoio aos professores tecnologicamente mais dependentes:  

“no nosso meio eles já são capazes até de colaborar com os professores, mesmo os que estão 
menos à vontade e até levá-los a utilizar as novas tecnologias com a turma, porque sabem que 
naqueles alunos têm sempre um apoio e um colaborador”.  

Por tudo isto, ela considera que há uma cultura tecnológica na escola, porque “tudo 

passa ou quase tudo já passa pela utilização das novas tecnologias” apesar de afirmar:  

“há muitas culturas, (…) nunca há uma cultura predominante em parte nenhuma (…) a não ser 
aquela que é imposta de cima. Nós estamos num país e então na cidade de Setúbal há várias 
culturas, nós sabemos”. A docente refere-se aos alunos quando fala da cultura da escola 
porque diz que “entre os professores talvez não seja uma grande maioria, [talvez] seja para aí 
uns 40% dos professores”.  

Quanto à cultura tecnológica do seu grupo pedagógico (9º) ela tem uma opinião ainda 

menos optimista:  

“eu digo [que] no meu grupo pedagógico é pior do que os 40% que eu refiro da maioria dos 
professores que utilizam as TIC. Eu diria que é menos dos 40%”.  

Ela não consegue entender porquê, mas fala em medo:  

“é um medo que não é ultrapassável (…) é um medo que dura há tantos anos (…) são pessoas 
que têm medo de serem postos em causa”, mas “até fazem formação”.  

Esta docente fez a sua formação inicial na Faculdade de Letras de Lisboa, onde não teve 

qualquer formação em TIC: 

 “então com 48 anos havia então (…), nem havia computadores, sequer”. 

 Ela desvaloriza este facto em termos da sua atitude para com as TIC porque:  

“eu acredito muito na formação informal. Eu acredito muito na formação informal, eu acredito 
muito na aprendizagem (…) ao longo da vida e de acordo com os nossos interesses”.  

Ela aprendeu a trabalhar com as tecnologias por interesse: 

”eu interesso-me por tudo, até me interesso por Física Quântica”.  

De qualquer modo, fez formação contínua em tecnologias, porque achou que “as coisas 

estavam sempre a mudar” e que tinha de “estar a par e queria saber fazer as coisas de 
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outra maneira, queria saber fazer melhor. (…)”. A docente reforça esta sua atitude, 

dizendo: “é o que eu gosto. Sou muito exigente”.  

Ela fez formação contínua na ESE de Setúbal, nos centros de formação e na escola com 

os colegas. Começou com o Office e depois fez cursos sobre multimédia. Os cursos que 

fez foram todos muito práticos. E conclui:  

“a reflexão era feita nos vossos Seminários. Quando eu ia mesmo aos Seminários é que eu 
fazia a reflexão, não é?”. 

Os produtos das formações tinham sempre o objectivo de serem aplicados com os alunos:  

“foi com esse objectivo que fiz essas formações, embora não tenha aplicado todo o software 
que trabalhei nas formações, porque há software que tem um tempo de duração muito curto”.  

A professora considera que a formação que fez teve um grande efeito no trabalho com os 

alunos:  

“tem muito efeito, teve e tem”. “Mais do que eu mostrar-lhes aquilo que sabia, pretendi pô-los a 
fazer aquilo que eu sabia, pronto. (…) estou a falar das minhas experiências em saber 
trabalhar imagem, inserir imagem, em saber formatar texto, punha-os a fazer os trabalhos 
deles com essa qualidade”.  

A professora sente muito orgulho nos trabalhos realizados com e pelos alunos:  

“naquela altura tínhamos apenas 4 computadores no princípio e eu devo dizer que turmas 
imensas fizeram apresentações que nós já usámos no estrangeiro, já exportámos várias vezes 
e que representaram a escola”. 

A entrevistada confidencia:  

“naquela altura também era fácil trabalhar com 4 computadores porque os alunos estavam 
muito ávidos e agora já são muito mais exigentes. Agora já querem um ambiente de trabalho 
só deles”.  

Ela considera que a formação que fez e que continua a fazer, muito a partir dos 

conhecimentos adquiridos por outros que, após frequentarem cursos mais formais, 

partilham o seu saber com ela, é muito importante para o trabalho com os alunos. 

A docente utiliza equipamento informático também em casa, constituído por computador, 

impressora, leitores de CD e DVD, etc., apesar de não saber dizer com rigor o que utiliza: 

“mas sabes eu já não me lembro o que é que uso, para mim já é como usar uma esferográfica, 
não sou capaz de estar agora (…)”.  

Diz usar o equipamento “de manhã, à tarde e à noite”. Quanto à utilização das TIC com 

alunos, a docente afirma: “com os alunos, pelo menos, uma turma todas as semanas, 

cada turma todas as semanas, uma vez pelo menos”. O equipamento informático é 

utilizado: 

“para me organizar, para comunicar, para produzir os meus materiais, para divulgar os meus 
materiais e para trabalhar com os alunos”.  

Ela usa a tecnologia como uma coisa central na vida dela:  
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“sem a qual, neste momento, não sei se poderia trabalhar. Eu não sei se poderia trabalhar. (…) 
para trabalho, para trabalhar, para desenvolver as minhas pesquisas para comunicar com as 
pessoas que eu comunico no mundo inteiro, para dar resposta atempadamente às urgências e 
às necessidades, é isso. É indispensável, já não era capaz (…) já não era capaz de dar 
resposta sem estar em contacto”. 

Esta docente apresenta uma atitude manifestamente pró TIC, quando afirma que se tiver 

o computador avariado:  

“vai logo a arranjar. Sinto eu e sentem-se os meus filhos - muito mal. Sinto eu e eles e o meu 
marido também”. 

Ela usa a Internet para comunicar por e-mail. Usa a Internet a toda a hora: “quando e 

onde não sou capaz de dizer, eu acho, eu tenho aulas à tarde ou tenho aulas de manhã, 

mas fico o dia todo na escola porque estou a trabalhar nos projectos. Estou ligada à 

Internet, nem que seja para pesquisar alguma coisa, alguma legislação, qualquer coisa 

que eu precise no momento”. Também usa a Internet em casa, porque não consegue 

fazer tudo na escola.  

A professora diz usar também software como o Macromedia Director:  

“vou agora fazer uma acção informal sobre o Flash aqui na escola com um colega “. 

Ela gosta do Macromedia Director, porque está envolvida em projectos internacionais e 

os CDs são produtos de divulgação que têm dado bons resultados. Ela diz trabalhar com 

o Director com alunos, mesmo no quotidiano das suas aulas:  

“eles podem fazer apresentação de trabalhos em Director em vez de fazerem em PowerPoint”. 
Gosta que os alunos diversifiquem as ferramentas com que trabalham: “não acho bem quando 
uma pessoa se especifica só numa coisa e não faculte o conhecimento de outros conteúdos 
digitais aos alunos ou a outros com quem se relaciona, por isso [é] que eu acho fundamental”. 
Ela ensina aos alunos a trabalhar em Director e também a fazer páginas para a Internet nas 
suas aulas de Inglês “nas aulas de 90 minutos”. No entanto, afirma: “por exemplo, em vez de 
ser nas de Inglês, nas aulas de área projecto, já pus os meus meninos nas páginas de 
Internet”. É que “só depois de eu saber se eles já se sabem expressar em Inglês é que eu 
posso depois pô-los a fazer produtos que podem ser apresentados”.  

De qualquer forma, a docente promete:  

“este ano ainda não vou usar o Director com a turma do 7º ano, mas eles vão fazer páginas da 
Internet comigo para publicarem um trabalho que nós estamos a fazer em Inglês que é uma 
peça de teatro em Inglês, portanto será lá mais para o fim”. (…) “e mais do que fazer a peça 
estamos a dar as bases das bases das bases [da língua inglesa] que muitos deles não tinham”.  

Ela quer explorar com os alunos o Director e o Flash:  

“o Director é um programa que eu quero explorar mais com os alunos. (…) É um objectivo meu 
assim como quero explorar o Flash”. Ela considera que os seus alunos já trabalham com o 
Office e declara:  

“se eu quero ensinar alguma coisa tem de ser alguma coisa que ainda não conheçam e que 
possa ser útil”. “(…) acho que eles sozinhos já lá vão [ao Office] e eu quero dar-lhes sempre 
qualquer coisa de novo, eu não lhes vou ensinar qualquer coisa que eles já dominam, isso é 
desonesto da minha parte”.  

A professora pensa que tem sempre de ensinar qualquer coisa nova aos seus alunos, 

mesmo sob o ponto de vista tecnológico, e aproveita a área de projecto para isso.  
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“Com turmas do 7º ano em área de projecto eles estão a fazer apresentações em PowerPoint 
giríssimas, espectaculares, mas eles já sabiam. Portanto, eu preciso-lhes ensinar qualquer 
coisa de novo”.  

Questionada sobre se não estaria a colocar-se como uma professora de tecnologias, ela 

responde:  

”eu não acho, eu acho que as TIC são uma ferramenta de comunicação. Não são uma 
ferramenta TIC, porque TIC, TIC para mim é uma coisa muito árida, é uma coisa muito árida 
mesmo. É uma coisa que tem a ver com fazermos uns inqueritozinhos sobre o que é o CPU, o 
que é isso, o que é aquilo”. “Isso para mim é o que eu digo, é como estar a dar Educação 
Sexual, é falar do aparelho reprodutor, é falar das doenças sexualmente transmissíveis e tudo 
mais. E depois esquecemo-nos de falar dos afectos e daquilo que, estás a perceber? (…) ” Em 
Inglês nós podemos usar as TIC como uma ferramenta. (…) como um livro, como os acetatos 
que eu raramente uso já. por isso é que eu não me vejo como professora de TIC. Vejo-me 
como uma professora que quer motivar os alunos para a aprendizagem e o Inglês não é uma 
coisa estanque”. 

Animada com a conversa, a docente continua a explorar esta ideia:  

“às vezes nem quero saber se aprendem Inglês ou não. Muito sinceramente eu acho 
importante que eles aprendam a aprender sozinhos quer seja em Inglês, quer seja outra coisa 
ali na aula. (…) Eu quero é que eles gostem de aprender”. “Geralmente depois até começam a 
gostar de Inglês. Alunos que, e temos apenas mês e meio de aulas, alunos que vieram com 
experiências de Inglês terríveis, que nunca tiveram professor ou que e agora dizem “ eu até 
gosto de Inglês”.  

Esta mudança de atitude dos alunos, diz a professora, tem a ver com todas as 

ferramentas que utiliza “(…) entre as quais as tecnologias”. Estas ferramentas ajudam, de 

acordo com o testemunho da entrevistada, “ (…) desde que seja motivador porque eu 

acho que já não é motivador uma pessoa pôr-se só com o Word”. 

A docente utiliza as tecnologias com as suas turmas “uma vez por semana” na ciberteca. 

Ela marca semanalmente a sala para as suas aulas:  

“geralmente antes de irmos para lá falamos, senão aquilo fica descontrolado e depois, 
geralmente faço com o projector, faço demonstração daquilo que quero que cada grupo faça e 
depois eles tentam reproduzir e vão-me chamando e eu saio de lá feita num oito porque são 
muitos e eu sou só uma e às vezes não estão com atenção ou não percebem a explicação, 
como tu sabes qualquer situação normal e pronto. E o que é mais interessante há sempre 
alunos que acabam mais cedo e começam a representar-me junto dos outros e começam a 
ajudar (…) ”ajudam-me a mim principalmente, que ando muito cansada”. 

A docente diz usar as TIC noutros contextos para além da sala de aula:  

“eu uso as TIC para fazer produtos para a escola e mesmo os projectos, os projectos da escola 
e nos meus projectos (…) são projectos de formação por exemplo, projecto Coménius que não 
têm a ver com os alunos, projectos de formação de professores, projectos de cidadania. 
Projectos Internacionais sim, mas não sou só eu. É um grande grupo de pessoas que 
colaboram imenso nesses projectos e que utiliza as TIC nesses projectos, não sou só eu”. 

Quanto às vantagens de utilizar o computador comos alunos, ela responde:  

“o computador tem à mão tudo o que eles precisam, não precisam andar aí a ir buscar uma 
tesoura para fazerem recortes que, percebes? Eles fazem uma pesquisa, eles produzem um 
texto, tiram fotografias, tratam imagens, não montam, publicam, sem precisarem de irem 
buscar borracha, lápis, tesoura, régua e essas coisas todas”.  

E continua, pondo em relevo a relação computador-disciplina na sala de aula: 
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“isso para mim é muito bom, porque eu acho que eles já são tão alvoraçados e eu gosto muito 
pouco de ambientes de grande confusão. Eu gosto de ver as pessoas a trabalhar com calma e 
como deve ser e na sala de aula. Este processo é um processo muito mais complicado em sala 
de aula normal.” 

No entanto, a docente vê uma desvantagem:  

“ há uma, neste momento, é que às vezes os trabalhos perdem-se. É que, com tantos 
utilizadores, há quem tenha um sentido de humor muito deturpado e… estraga o trabalho dos 
colegas”.  

Este problema detectado pela docente está interligado com o hardware, segundo diz:  

“às vezes a nossa rede não funciona porque nós não temos todos os computadores todos da 
mesma estirpe, digamos assim. Temos um XP e depois temos um Windows 2000. (…) E há 
problemas de comunicação na rede muitas vezes que me impedem de no tempo útil que eu 
disponho de criar um espaço virtual onde eu possa armazenar tudo sem perigo”, “acontece isso 
comigo e acontece com todos os outros. Aquilo é um espaço aberto (…) com a escola toda. 
Não podemos ter palavras passe nem coisas assim”. 

O que esta docente mais utiliza com os seus alunos é o “Microsoft Office, (…) incluindo o 

Publisher, incluindo o FrontPage”. Quanto ao software específico, diz a professora: 

“torna-se obsoleto rapidamente e por isso (…) eu estou interessada nessas formações do 
Director e de Flash (…) para eu própria construir materiais (…) que possam ser utilizados 
depois na sala de estudo, que possam ser utilizados em ambiente individual (…) pelos alunos e 
que não tenham para já não custem tanto a adquirir tanto como os outros. [Que] sejam de 
custo praticamente zero, que nós possamos utilizar para já em várias situações e possamos 
quando aquilo deixa de ter validade, não temos pena, vamos fazer outro”.  

A professora não costuma usar software específico da Internet. Quanto aos quizzes 

interactivos ela diz “ claro que os utilizo”, apesar de os considerar ”muitas vezes (…) 

muito pobres”. Por isso é que “é que nós estamos interessados em fazer o nosso próprio 

software”. 

Questionada sobre as potencialidades do Hotpotatoes para construção de materiais para 

Inglês, ela afirma que já tem usado, apesar de não dar grande importância à questão.  

Em relação à Internet, a professora diz utilizar essa ferramenta com os alunos para “ os 

sensibilizar para a expressão (…)”, apesar do exemplo que apresenta se enquadrar na 

utilização para pesquisa. Ela não usa a Internet para publicar e/ou divulgar trabalhos, e 

também não usa o e-mail para comunicação com finalidades educativas, porque isso lhe 

exige entrar numa rede de comunicação que ainda não consegue estabelecer. Afirma 

que pensou fazer isso: 

“mas para isso é preciso saber reproduzir como deve ser, começarem a trocar e-mails uns com 
os outros em Inglês e tal”. “Quando eles estiverem prontos para isso, eu tenho várias escolas 
pelo mundo fora que vão querer colaborar comigo neste campo, neste momento ainda não”. 
“Eu prefiro que eles tenham uma boa base de língua e de estrutura antes de eles começarem a 
fazer produtos que depois não têm qualidade nenhuma”.  

Ela fala da sua experiência de ter feito “vídeo-conferência com os (…) [seus] alunos (…) 

com alunos de 12 países”, apesar de afirmar que esse tipo de trabalho “é um trabalho de 

apresentação” e não de colaboração. 
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Em termos da pesquisa com a Internet ela orienta sempre os alunos, apesar de comentar:  

“mas nunca digo onde é que eles vão buscar, ensino-lhes a fazer pesquisa, mas nunca lhes 
digo sites específicos porque eu gosto de saber que eles descobrem também e como estou ali 
com eles presente, eles vão-me sempre mostrando aquilo que vão encontrando. Portanto não 
oriento a pesquisa de uma forma determinista”.  

Por isso mesmo diz nunca ter utilizado webquests: 

“eu sinto que o webquest é uma forma do professor continuar a controlar tudo e eu não preciso 
de controlar tudo e isso tem a ver com a minha postura em relação a tudo ao ensino e à escola, 
é um bocadinho isso. Por isso é que eu fujo um bocadinho ao webquest”.  

A entrevistada considera que orienta “os miúdos na pesquisa”, só que não orienta todos 

da mesma maneira. Ela adianta:  

”no meu caso estou sempre lá com eles” e antes de irem para a Internet há sempre uma 
conversa prévia onde são definidos os objectivos. “Numa webquest as coisas ficam bem 
definidas à partida, mas nós funcionamos de maneira diferente. Nós fazemos sempre a 
avaliação daquilo que fizemos na aula anterior do passo em que estamos e cada grupo vai ter 
objectivos diferentes, dependendo do passo em que está. É por isso que nós temos uma 
conversa prévia antes de irmos para a Internet”.  

Ela avança com razões para esta metodologia de trabalho com a Internet:  

“porque eles são todos diferentes. Enquanto que um webquest é igual para todos”. “Eu acho 
que isso funciona assim porque me põe mais perto dos alunos porque eles têm sempre 
discussões comigo. O que se passa, o que não se passa, o que funciona, o quê que não 
funciona, sempre, sempre, sempre”.  

Ela dá muito valor ao aspecto relacional “sou mais favorável ao aspecto relacional” e não 

sabe se “as TIC [não são] para algumas pessoas uma forma de fugir ao aspecto 

relacional”.  

Ela espera que esta investigação, como outras, sobre esta temática, traga algumas 

respostas sobre a questão das TIC serem ou não favoráveis ao estabelecimento de laços 

relacionais: 

 “há quem diga que não são, ainda continua a haver pessoas que dizem que a utilização do 
computador é uma forma de quebra de comunicação, eu estou absolutamente contra isso”.  

A docente utiliza a Internet com os seus alunos uma vez por semana e considera 

fundamental, dependendo dos objectivos que tem para as turmas. Curiosamente, 

considera que na sua turma do 12º ano a Internet não é fundamental, talvez pela 

disciplina que ensina, Técnicas de Tradução para Inglês (TTI). Nesta turma usou o 

processador de texto nas aulas, mas não dá importância a este facto: 

“(…) Filmes em Inglês e depois dei-lhes cópias e eles no processador de texto fizeram as 
traduções”.  

Terminada a entrevista, a docente manifesta de novo interesse em ver as conclusões 

deste trabalho:  

“eu gostava de ver o tratamento dos dados, ver as conclusões das entrevistas. É importante 
para nós também. Eu acho que isto vai ser muito interessante”. 
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1.2.4. Entrevista 4 CC 

A professora CC, pertencente ao quadro de uma escola secundária em Setúbal, há já 

cerca de 30 anos, fez apenas uma pequena sensibilização às TIC na ESE de Setúbal, e 

apesar de ter mantido sempre uma atitude de irreverência pessoal que transparecia nas 

suas aulas, onde as canções eram utilizadas como uma lufada de ar fresco no ensino da 

língua inglesa, nunca quis saber das tecnologias, nem sob o ponto de vista pessoal nem 

em relação à sua prática lectiva. 

A escolha para ser entrevistada decorreu do facto de conhecermos esta docente há já 

muitos anos, termos feito com ela o estágio profissional, e termos passado com ela vários 

anos de trabalho em comum na mesma escola e no mesmo grupo pedagógico. 

Para além disso, a ideia retirada da acção que ela frequentara, há já vários anos, ia no 

caminho que interessava a esta investigação, o de entrevistar alguém para quem as 

tecnologias não dissessem muito, ou mesmo nada. 

O convite para a entrevista foi recebido com uma certa surpresa e após alguns minutos 

de explicação da necessidade de entrevistas nesta investigação, aceitou de bom grado, 

apesar de manifestar um certo desconforto por não saber nada de computadores. 

A entrevista decorreu em ambiente calmo e agradável na casa da professora, com 

música ambiente, apesar de se sentir um cansaço final visível na cara da docente, 

eventualmente decorrente do tema da entrevista não ser muito do seu interesse.  

A professora CC considera que a sua escola tecnologicamente falando é “mediana, 

médio baixo”, porque nota que a nível dos próprios alunos nos centros de recursos [a 

tecnologia] não é suficiente, na sala de professores não é suficiente. Precisou de um 

scanner e não havia “no conselho executivo, (…) não sabiam funcionar com ele, portanto 

não é suficiente essa área nesse aspecto”. 

Quanto à utilização das TIC, a docente descreve o modo como os professores em geral e 

ela em particular usam os computadores:  

“(…) estou lá, posso usar, estou de serviço na biblioteca disponível, então posso ir lá. Na sala 
dos professores temos também um computador, portanto às vezes tenho acesso à Internet, 
pode-se gravar, tem impressora também, mas é só um e anda tudo à espera, não é?” 

A professora descreve todas as salas onde há computadores na sua escola, de acordo 

com o que conhece. De qualquer modo, o que se entende é que, na sua opinião, os 

computadores são manifestamente poucos para a procura existente:  
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“um está sempre a ser utilizado”. [Há ainda a sala Nónio] “que nós podemos usar ou assim” 
[onde esteve já a usar o computador que tinha Internet], “e a sala grande “cheia de 
computadores, deve ser para os alunos de TIC, não é?” 

Quanto à utilização pelos alunos a entrevistada afirma que “há uma série de 

computadores, (…) alguns não têm acesso à Internet” e que “há sempre mais alunos que 

computadores, mas isto no Centro de Recursos”. 

Diz que na sua escola há uma cultura tecnológica: “pelo menos está bem evidenciada em 

alguns elementos (…)”. É que, diz a professora, “há departamentos que têm sempre um 

ou dois cabecilhas, digamos.”  

No entanto, parece não ter certezas em relação a este ponto:  

“não sou a pessoa mais indicada para poder afirmar isso, porque estou com muito pouco 
contacto durante o dia com os colegas deste ano, dou aulas à noite, estás a ver?”  

Depois de reflectir um pouco sobre o assunto a docente afirma:  

“creio que há uma cultura, não é abrangente, (…) mas os colegas mais novos, os que estão a 
chegar estão muito mais à vontade, (…) com as tecnologias do que os velhos como eu, os 
cotas”. 

Quanto às atitudes dos professores do 9º grupo em relação ao uso das TIC, a 

entrevistada diz:  

“não digo que é nulo que eu não sei, agora utilização em salas, não temos salas com isso, não 
é? “  

Nas aulas não são utilizadas as TIC porque, como afirma:  

“não pode ser. Aliás a nossa sala de Inglês é a sala 6, não tem um único computador lá, não 
é?” 

O feeling da professora é que se usa “muito pouco” [o computador].  

“Em casa têm os seus computadores e os textozinhos e tal. Agora, não vejo muito uso, nem 
ouço referência.” 

A professora crê que o computador é pouco usado pelos professores do 9º grupo e 

afirma que nas reuniões de grupo “não se fala [de computadores] nem nada (…)”; 

considera que as planificações do grupo têm que ser feitas no computador, apesar de ela 

não saber fazer “aqueles diagramas e tudo aquilo.” Diz ela que as tecnologias estão 

sempre a ser usadas indirectamente com “disquetes que são trocadas e depois alteram 

só as datas, depois nomes, exames, tudo isso (…) “, especialmente na altura dos testes, 

fichas e exercícios onde “acho que usam mais.” 

A docente não consegue dizer claramente se há uma cultura tecnológica no seu grupo 

pedagógico, mas pende mais para o não, porque “ não há grupos de alunos que estejam 

a trabalhar na própria aula de língua da inglesa [com o] computador”. Diz ela que podem 
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usar o computador “como trabalho extra ou quando é solicitado pontualmente.” Na aula 

ela crê que não. 

A formação inicial desta docente foi realizada na Universidade de Coimbra e nessa altura 

não teve formação em tecnologias: 

“Nessa altura não havia, absolutamente nada (…) nos anos, 60 e 70.”  

Esse facto parece ter tido influência na sua atitude para com as TIC, segundo diz a 

entrevistada: 

”é lógico, aliás nota-se que as novas gerações têm muito mais apetência e muito mais 
disponibilidade”.  

Ela considera que a sua relutância para com as TIC tem a ver com “a idade e com esse 

factor de não ter tido mais cedo um approach em relação a isso”, logo seguido pelo facto 

“do teclado ser totalmente diferente daquele que (…) estava habituada durante 20 anos.” 

A docente afirma sentir “um complexo de quase não fazer nada à vontade”, levando-a a 

protelar a utilização das TIC. Ela confessa que apesar do computador ter “coisas 

giríssimas (…) o teclado em si (…) demorava imenso tempo para escrever uma carta, (…) 

quando a (…) [sua] mão em dactilografia era muito mais rápida.” 

De qualquer modo, ela fez formação contínua em tecnologias:  

“já tentei várias vezes, depois disso nunca mais coincidiu com o meu horário, (…) foi muito 
difícil” mas foi fundamentalmente para obter os “  créditos (…) esse foi o incentivo inicial, 
portanto tudo bem, créditos e ter aulas gratuitas, pronto uma coisa que eu sabia que me ia ser 
indispensável, mas (…) [eram] os créditos, que eu precisava”. 

A docente fez iniciação às novas Tecnologias num Centro de Formação de Setúbal e 

outro curso “há muito tempo” na ESE de Setúbal:  

“tudo era novidade e gostei imenso, sim porque, pronto, aí vê-se mesmo a nível da língua 
Inglesa a introdução de texto e mudar coisas e descobrir coisas.” 

A professora diz que a formação que realizou em TIC não teve qualquer efeito no 

trabalho com alunos, uma vez que não consolidava os seus conhecimentos com trabalho 

suplementar em casa:  

“eu chegava aqui a casa e o computador era um que nem eu ligava, tinha medo de estragar 
alguma coisa, sei que realmente eu chegava a casa e não tinha esse contacto”. “Eu não me 
sentia muito motivada”. 

Os alunos desta professora faziam pesquisa na Internet, mas ela não sabia “gerir muito 

bem a avaliação a dar àqueles trabalhos”, uma vez que ela própria “estava afastada 

disso”. Então confessa: 

“tinha que evitar avaliar um aluno com trabalho neste aspecto de computador (…) era bom 
demais para ser aquele aluno, portanto é um trabalho que é feito em casa que no fundo é uma 
busca e é imprimido e mais uma gracinha e pronto”. 
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Quanto a usar equipamentos informáticos ela diz que é “mais a Internet ou busca de 

alguma coisa ou correio electrónico”. Usa apenas o computador para esta finalidade e a 

impressora é na escola porque a sua está avariada, e o filho ainda não comprou 

nenhuma e não quer que ela compre “p’ra já”. Diz que gostaria de usar o scanner como 

uma fotocopiadora: 

“por exemplo, [para] tirar uma fotocópia a cores” mas “na escola não sabem usar (…) quase 
nunca é usado, nunca vi lá ninguém usar o scanner”.  

Quanto ao scanner que tem em casa diz que “está inoperante” porque o filho também 

não mostra interesse em o usar.  

A docente usa o e-mail quase diariamente a nível pessoal e o computador usa para ver 

fotografias, hobby de que gosta muito e quanto à frequência de utilização do computador 

diz:  

“mais do que dantes, mais do que o mês passado, mas o mês passado era mais do que há um 
ano, estás a ver?”.  

De qualquer modo, diz ela que usa o equipamento como “approach pessoal”. A Internet 

usa pouco para pesquisar, porque não o sabe fazer, apesar de se sentir já um pouco 

mais à vontade:  

“e noticiário, e o jornal, sei lá, pronto notícias muito específicas, viagens vejo coisas que dantes 
não tocava”.  

No entanto, diz que se vai interessando mais, mas nota que “não quer perder tempo 

naquilo”, que prefere “ir ou usar a revista para um lugar junto ao sol, e estar ali, estar a 

folhear (…)”. Ela usa a Internet sobretudo na escola quando tem um furo e quando há 

equipamento disponível. Não é uma coisa que a motive muito:  

“não estou interessada em estar isolada ali a contactar alguém do lado lá do universo quando 
tenho tantas pessoas à minha volta”. 

Ela usa o e-mail pessoalmente mas já levou e-mails de amigos dela em inglês impressos 

para a aula, de que tirou fotocópias porque “os alunos vêem logo que é um e-mail para a 

professora, que é para a [CC], vêem que aquilo é algo verídico e motiva-os muito mais”. 

Também já usou fotocópias de e-mails de outro amigo alemão que escreve em Inglês 

com erros e a professora utiliza este material para o ensino da língua Inglesa:  

“peço, solicito aos alunos que descubram ali quais são as falhas, os erros em inglês”. [Ela 
considera que esta é uma] ”forma indirecta de usar as novas (…) tecnologias, a Internet, foi 
assim e acho que resultou” com “coisas bem, bem concretas, bem verdadeiras”.  

A professora CC acha que esta metodologia é bem sucedida porque os alunos:  

“vêem que é um e-mail para a professora e que está com eles na mão, portanto que têm a 
cópia e que vão descobrir no Inglês quantos erros detectam”. 

A docente não põe a hipótese de levar os alunos a utilizarem o e-mail em sala de aula:  
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“são 20 alunos não é, são muitos, era preciso uma sala em que estivessem todos a aproveitar 
o tempo o melhor possível, não é?” 

 Ela acha tudo isso muito confuso:  

“pô-los em frente ao computador, como único, o mesmo objectivo para todos, não sei”.  

De resto, diz ela que os alunos “em casa têm estas possibilidades”, e que eles próprios 

sugerem:  

“oh professora eu vou ver isso no computador” e “ai a gente vai ver no computador”.  

Por isso a docente considera: 

“será uma perda de tempo estar em frente ao computador, “(…), virados de costas, porque o 
que eu quero é uma actividade muito mais interactiva, mais comigo e com eles”. 

 Ela considera que o uso do computador é uma perda de tempo uma vez que só tem “45 

mais 45 minutos, nem são duas horas bem”. Diz que poderá vir a usar o computador “se 

vir que há alguém que diz que dá resultado”. No entanto, diz-se  

“perfeitamente aberta, se houver uma sala a que eu possa levar os (…) alunos e estão ali e 
computadores disponíveis e todos ligadinhos e prontinhos sem estarmos a perder [tempo] “Ah 
professora isto não liga, ah professora, venha aqui”.  

Na verdade, a docente afirma-se aberta à utilização de “coisas giras que haja e que (...) 

desconheça:  

“pronto vamos ter tudo ligado, agora vão procurar isto, n coisas que não me estarão a passar 
pela ideia neste momento a nível de criação e de criatividade que eu até acho que até tenho o 
mínimo, mas talvez haja muita coisa que me falha neste aspecto porque desconheço as 
potencialidades da Internet.”  

Quanto ao processador de texto diz a docente:  

“ deveria usar muito mais, (…), já uso, mas muito poucas vezes e quando está cá o meu filho 
ele faz aquilo num instante, claro passa-me o texto num instante”.  

Ela sente-se “um bocadinho parasita” e não se sente ”à vontade”. Ela diz que tem de 

perder tempo, tem de ter disponibilidade para depois se sentir muito mais incentivada: 

“perco imenso tempo, arrelio-me, perco imenso tempo e quero fazer gracinhas que depois não 
sei. Primeiro tenho que estar à vontade para depois usar”.  

A docente diz ainda que gostaria de usar o Excel e o PowerPoint que considera “muito 

importante para nós”. Já se inscreveu várias vezes em cursos para aprender a trabalhar 

com este programa, mas por uma razão ou outra nunca conseguiu. 

De qualquer modo, a professora considera que consegue fazer as mesmas coisas que 

faria com o computador com a mesma velocidade, já que faz as coisas à sua maneira há 

“um ¼ de século”. Por outro lado, a professora tem crenças metodológicas bem definidas 

quanto ao uso dos computadores no ensino-aprendizagem de Inglês:  

“não me parece que os alunos estejam a avançar muito mais ao nível pedagógico, a nível de 
ensino com as novas tecnologias, quer dizer há muitas vantagens, mas não ganho muito, muito 
com isso a nível da língua Inglesa, percebes?”.  
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Ela considera que o seu método tem vantagens e funciona bem:  

“todas as semanas tenho assim 5, 10, 15 minutos, meia hora em que ponho montes de 
imagens em que cada um escolhe uma e fala durante minutos sobre aquilo. (…) “; “em vez de 
estarem ali todos com os olhinhos para um único computador e ver uma fotografia muita 
pequenina, não. Eu tenho cartolinas grandes (…) são dezenas que eu tenho com os temas 
mais diversos e quando é preciso ao nível do enriquecimento do vocabulário, (…) conseguem 
estar ali a falar durante um minuto. Uma imagem dá para falar um minuto ou uma hora”. “Mas 
com o livro, com essas coisas e com brincadeiras não sinto que eles percam nada com isso”.  

Ela fala da vantagem de usar fotocópias que “são uma ajuda muito grande” em relação 

ao que fazia na faculdade em que tinha de “escrever tudo o que estava no quadro, no 

quadro negro”. 

Apesar destas crenças metodológicas a professora considera-se em desvantagem por 

não usar as TIC: “para além de tudo o que eu li até agora podia ter essa mais valia.” Ela 

nota que está “em desvantagem” e que não se sente bem:  

“pela primeira vez profissionalmente (…) eu sinto-me a ficar para trás. (…) cada relutância 
minha equivale um ponto para trás, percebes?” 

Apesar deste desabafo ela considera que “a nível de uma aula” não tem essa 

necessidade; só que se ela tivesse estas competências poderia “avaliar melhor o trabalho 

de certos alunos” e sentir-se-ia mais à vontade, o que contribuiria para não se sentir tão 

mal consigo própria. Ela considera-se “quase uma parasita”, porque nunca se sentiu 

assim:  

“dependente, por exemplo, para elaborar uma matriz (…) portanto eu tenho que saber aquilo, 
portanto a matriz “oh pá, tu tens a matriz do ano passado” portanto aquilo é só mudar o tema é 
muito mais simples, leva-se a disquete, pronto já esta a papinha feita”.  

Ela acha que deveria ser muito mais independente, mais autónoma; pelo contrário a 

docente afirma “estou a tornar-me dependente, coisa que anteriormente nunca na vida 

me tinha surgido”. 

Este sentimento de dependência, diz ela, é sobretudo ao nível da burocracia que a 

função de professora lhe acarreta - “burocracia, pura e simples que detesto”. No entanto, 

considera:  

“realmente temos de ser polivalentes, hoje em dia, e essas coisas como directores de turma e 
tudo, portanto, noto que não estou preparada e noto que estou em défice grande nesse 
aspecto”.  

Esta mesma ideia é repetida em seguida, quando afirma:  

“a nível profissional sinto-me deficitária”. É ao nível da “produção de papelinhos de burocracia 
que é preciso, (…) [que esta professora se sente] “envergonhada (…). 

Quanto aos testes e fichas “ há sempre alguém que (…) [os] faz; ela faz a correcção, 

concebe e procura os testes. A docente continua a fazer o que sempre fez:  

“eu sei escrever à máquina na minha máquina antiga, máquina de dactilografar”.  
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Quando vê coisas giras nos livros faz “as tais montagens”, como sempre fez. Ela é de 

opinião que perde menos tempo:  

“não estou para me matar mais porque há coisas giras que demoraram horas a ser feitas (…) e 
eu uso o próprio livro e solicito aos alunos e digo-lhes “ daqui vai sair muita coisa, de todas as 
folhas, de todas as páginas vai sair um bocadinho de exercícios e eles em casa lêem o livro e 
faço o que lhes prometi. Tiro fotocópias, um bocadinho daqui um bocadinho dali e assim eles 
sabem (…). sabem que vai sair qualquer coisa daquilo que eles estudaram”.  

A entrevistada considera que assim motiva mais os alunos com quem trabalha. Diz ela: 

 “Os alunos da noite precisam disto “professora promete?” e assim o pouco tempo que têm 
sabem que estão a fazer e a ver resoluções de coisas que poderão sair.” 

Ela sente que está a “favorecer os alunos nesse aspecto” e que não os está a prejudicar 

“pela ausência de textos muito bem feitinhos” 

A professora nunca usou os computadores com os alunos, justificando: 

“nem há espaço físico lá para isso, que eu saiba, nunca vi nunca ouvi que as minhas colegas 
façam isso, ou deram uma aula muito gira porque trabalharam com os computadores”. 

Ela pensa que há vantagens no uso do computador, mas não a nível do ensino de uma 

língua:  

“eu não vejo vantagens a não ser na elaboração do teste e mais criatividade da minha parte, 
mas não porque há tanta coisa e nós somos solicitados para tanta coisa e há livros que são 
centenas de horas de trabalho de grupos de professores para lançar um livro”.  

E se por um lado faz a apologia do livro, por outro usa um argumento bem mais 

pragmático: “Não vou complicar mais a minha vida do que já está”.  

Nunca usou um CDROM com alunos, mesmo o que vem com os livros adoptados “mas 

honestamente eu [nunca usei]”. De qualquer modo, ela mostra-se disponível para fazer 

alguma experiência: “se eu tivesse a 1ª aula, falta-me o arranque, percebes?”. Por isso 

esta docente está a ponderar o facto de ter aulas individuais de informática com um 

professor da área. 

Ao nível da Internet ela nunca usou com os alunos.  

“Eles é que podem usar, procurar qualquer coisa na Internet”. Neste momento “pedi realmente 
para pesquisar o significado “Rap” e ficaram-me de ver na Net, quero ver quem é que tem 
tempo”; “até agora nada estou à espera que alguém diga “ Professora já vi na NET”. 

Ela acha interessante, se bem que não fundamental, este intercâmbio entre a aula e a 

Internet mas acha que depende dos anos que se ensina: 

“Agora estes trabalhadores que estão todo o dia aflitos que vêm à noite para as aulas (…) noto 
que não têm tempo nem para se coçar nem para comerem para entrarem às 7”. 

Ela pondera sobre a sua possível utilização da Internet: 

“tem que haver uma sala com essa disponibilidade” e “onde temos na escola uma sala onde vá 
o professor requisitar aquela sala, estão ali os computadores todos ligados e há um programa 
giro que me mostraram e eu vou pô-lo em prática. Quando isso for possível, tudo bem”. 
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A Sala Nónio, que seria para esse tipo de actividade, não convence a professora porque 

ela acha que “ é uma coisa estreitinha, dá para 5, 6 alunos talvez”. Confrontada com a 

nossa opinião sobre a capacidade da sala que poderia abarcar 18 a 20 alunos, em 

trabalho de pares, a docente diz que não tem “essa ideia” e pondera: 

“é natural que a F.R. faça aí coisas, mais específicas, sei lá, na altura do Natal ou do Carnaval 
ou uma coisa qualquer [que] haja trabalhos feitos, mas eu não sei”. 
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1.3 As entrevistas dos alunos 

A análise das entrevistas aos alunos vai ser apresentada de modo conciso, de acordo 

com as cinco categorias definidas para o estudo dos dados recolhidos através das 

entrevistas e da observação de aulas. 

Esta análise será retomada no ponto 2.1, quando se fizer a análise comparativa dos 

dados relativos às entrevistas das professoras, dos alunos e também à observação das 

aulas, de acordo com as categorias apresentadas abaixo.  

1.3.1 Há uma cultura TIC na escola? 

Pela análise das entrevistas aos alunos parece poder concluir-se que: 

• a grande maioria dos alunos entrevistados é de opinião que a escola não é 

tecnologicamente muito avançada, se bem que entendam e quase desculpem 

esta situação. Acham que se usa mais do que já se usou e que as escolas estão 

umas melhor equipadas do que outras mas que têm ligação à Internet, o que lhes 

parece bem. Dos quatro grupos de alunos entrevistados, três têm uma posição 

mais crítica em relação à cultura TIC que se vive nas suas escolas; os alunos da 

professora EA têm, no entanto, uma posição diferente, aceitando de bom grado as 

condições em TIC que a escola lhes oferece; 

• a maioria diz preferir as aulas de Inglês (e em geral) com tecnologias, apesar de 

duas alunas dizerem preferir as aulas sem computadores e uma outra que diz o 

uso do computador nas aulas de Inglês lhe é indiferente porque gosta das aulas 

como decorrem normalmente já que não são monótonas. A preferência por aulas 

assistidas por computador é justificada por serem aulas mais “motivantes, 

diferentes, mais dinâmicas, giras, inovadoras, constituindo quebras de rotina”; 

• estes entrevistados têm posicionamentos diferentes em relação à experiência que 

têm de ter aulas de Inglês com computadores; os que não têm essa experiência 

gostariam de ter esse tipo de aula, e os que já a têm dizem que gostariam de ter 

mais. Dos quatro grupos de entrevistados, apenas um grupo (alunos da docente 

CC) nunca teve aulas de Inglês com o computador, apesar dos outros também 

referirem que não é uma actividade normal no seu quotidiano; 

• dois grupos destes alunos dizem que os professores que mais usam as TIC são 

professores jovens e inovadores, e um grupo (alunos da docente MF) refere 

também os mais experientes tecnologicamente falando. Um outro grupo não 
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consegue fazer essa distinção e o quarto grupo de alunos do 7º ano não refere 

nada neste sentido. 

1.3.2 Resistência às TIC 

Esta categoria de análise integra poucos registos da parte dos alunos. Na verdade, os 

alunos não têm uma percepção muito clara desta resistência às TIC por parte dos 

professores e/ou da escola. Um aluno do grupo da docente MF sintetiza bem esta 

problemática quando afirma: “Se tivesse que escolher, diria que a escola não é o último 

grito em tecnologias.” (Entrevista - Alunos da docente MF). Por outro lado, os alunos da 

professora CC colocam a tónica na inadequação dos equipamentos e ainda na 

necessidade de formação dos professores para utilizarem as tecnologias na sala de aula. 

Os alunos mais jovens de todos os entrevistados (alunos da docente MZ) também 

acabam por dar uma resposta que podemos considerar a súmula do que sentem em 

relação à resistência dos professores em usarem o computador no ensino das várias 

disciplinas: “a única professora que dava aulas com o computador era esta professora [de 

Inglês], o que era um factor positivo e se pudessem dar um conselho aos professores 

diriam que usassem mais computadores nas aulas” (Entrevista aos alunos da docente 

MZ). 

Poderemos, pois, sintetizar este ponto, concluindo que os alunos não consciencializam 

bem as limitações de utilização das TIC no ensino, apesar de terem a percepção das 

limitações do equipamento, e da vantagem/gosto que teriam em ter mais aulas assistidas 

por computador, nomeadamente em Inglês. 

1.3.3 Adesão às TIC 

A adesão às TIC é óbvia por parte de quase todos os alunos entrevistados. Eles 

justificam essa sua adesão, falando do que usam na escola, e porquê. 

Os alunos da professora MF afirmam: “quando temos trabalhos utilizamos muitas vezes o 

Powerpoint como forma de apresentação. Acaba por ser mais fácil porque temos um 

suporte visual. [As TIC dão] animação à aula; Não se torna tão monótono tão enfadonho 

[as aulas] ” (Entrevista aos alunos da docente MF). 

A motivação é outra das questões levantadas pelos alunos na sua relação com as TIC. 

Eles são de opinião que gostam mais das aulas com tecnologias, “porque são mais 

motivantes, e “mais giras”; os que não tiveram ainda essa experiência dizem que “as 

aulas podiam ser mais giras, mais inovadoras e mais variadas”. (Entrevista aos alunos da 

docente CC e EA); uma aluna diz ainda que gosta mais das aulas com as TIC, “porque 
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são mais motivadoras” (Entrevista aos alunos da docente EA) e o grupo do 7º ano 

unificado da docente MZ confirma esta tendência quando sugere mais aulas com o 

computador:” porque (…] [seriam] aulas mais giras, mais divertidas e uma aluna sugeriu 

“mais modernas”] (Entrevista aos alunos da docente MZ). 

Poderemos concluir que a adesão dos alunos às TIC na sala de aula se apresenta como 

um elemento de desanuviamento, de ligeireza, associada a aulas menos monótonas, 

menos”escolarizadas”; na verdade os alunos vêem as TIC como suporte de apresentação 

esporádica de trabalhos e como uma estratégia para tornar as aulas menos densas, não 

perspectivando as tecnologias como ferramentas reais de aprendizagem. Será porque a 

maioria dos professores não lhes consegue fazer passar esta outra perspectiva?  

1.3.4 Necessidade de formação em TIC 

Apenas os alunos das docentes MF e CC apresentam registos nas suas entrevistas que 

se podem enquadrar nesta categoria. 

Assim, os alunos da docente MF afirmam: “Não, às vezes são os próprios professores a 

pedir ajuda [para trabalhar no computador]“ (entrevista docente MF), o que pressupõe 

que os professores não têm formação em TIC. 

Os alunos da professora CC, por seu turno, falam na necessidade de formação dos 

professores: “Sim, sim porque a professora até já andou numa formação no ano passado; 

[a professora poderia dar aulas com TIC] se tivesse formação. Tinha que ter muita 

formação antes disso! [a professora poderia dar aulas com TIC] com formação. Tinha que 

ter formação!  

Ajudamos em tudo, porque percebemos mais do que eles [de computadores]; [a 

professora poderia dar aulas com TIC] com formação, como em todo o lado” (Entrevista 

docente CC). 

1.3.5 Utilização das TIC 

Os quatro grupos de alunos têm experiência de trabalho com as TIC (utilitários do pacote 

Office) para fins pessoais e escolares, com uma frequência quase diária. A Internet é 

muito referida e a comunicação pelo Messenger é também um dos principais atractivos 

do trabalho com a Internet, sob o ponto de vista da utilização pessoal dos alunos. 

Curiosamente, não atribuem peso nenhum especial à utilização do computador e mesmo 

da Internet no trabalho na escola e para a escola: 

“por exemplo, nós estamos no secundário já é diferente. No oitavo ano e no nono ano usava 
mais [o computador] para mais trabalhos. (Entrevista aos alunos da docente MF). 
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“Usei para fazer uma apresentação uma vez para a escola porque dava jeito para explicar uma 
questão de electricidade, mas geralmente não uso.” (Entrevista aos alunos da docente CC). 

“Uso pouco. Usava mais quando estava na escola de dia. Aqui não preciso. Este ensino 
[recorrente] é muito diferente! (Entrevista aos alunos da docente CC). 

“Uso todos os dias em casa e na escola às vezes.” (Entrevista aos alunos da docente EA). 

Quanto à Internet, em particular, alvitram: 

“[uso a Internet] para falar com amigos, para pesquisar para a escola e para mim”. (Entrevista 
aos alunos da docente EA). 

“Uso a Internet] para falar com amigos, para desenvolver blogues, para pesquisar para jogar. 
(Entrevista aos alunos da docente EA). 

“[Os alunos, na sua grande maioria,] tinham computador com ligação à Internet e a 

actividade que mais lhes agradava fazer em casa com estas ferramentas era falar com os 

amigos no Windows Messenger].(Notas da entrevista aos alunos da docente MZ). 
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1.4 A observação das aulas 

A informação recolhida foi organizada, tendo como pano de fundo as categorias já 

referidas anteriormente, sendo aqui analisadas as anotações relevantes feitas em cada 

aula. 

1.4.1 Observação da aula da docente MF 

A turma observada foi o 11º Ano da área de Ciências e Tecnologias duma Escola 

Secundária de Setúbal. 

A metodologia foi centrada nos conteúdos, sendo as interacções professora-alunos mais 

frequentes no início da aula (a professora pergunta – os alunos respondem). 

No início os alunos trabalhavam isoladamente; respondiam à professora à medida que 

ela os interrogava; depois trabalhavam em pares. Os alunos estavam atentos à aula. 

A aula não integrou as TIC, nem mesmo quando a aluna, que apresentou o tema da sua 

escolha na actividade de speaking, de início da aula, disse ter retirado a informação da 

Internet; na verdade, a professora não comentou a resposta da aluna sobre o site, nem a 

convidou a escrever o seu endereço no quadro. 

As ferramentas usadas pela professora foram o quadro, o gravador áudio com 2 

actividades de listening; uma estruturalista, outra de compreensão do texto e o CD do 

manual. 

Os alunos, cooperantes nas actividades, pareciam interessados no que estavam a fazer 

na aula; não faziam barulho, nem havia indisciplina. A professora vagueava pela sala 

enquanto eles liam o texto e faziam os exercícios e ia dando apoio aos pares pela sala 

toda. 

A professora controlou o tempo na aula com muita precisão, mostrando ter grande 

experiência de gestão deste tipo de aulas de línguas. A aula funcionou plenamente, 

apesar dos alunos serem demasiado cumpridores, deixando lugar para a dúvida quanto 

ao sucesso deste tipo de metodologia, com alunos menos cumpridores, mais 

indisciplinados e menos competentes linguisticamente falando. 

1.4.2 Observação da aula da docente CC 

A turma observada foi o 11º Ano da área de Ciências e Tecnologias duma Escola 

Secundária de Setúbal. 



O tratamento de dados  Capítulo IV 

 141 

Quanto às interacções mais frequentes no início da aula foram professora-alunos. A 

professora centralizou a gestão da aula.  

Os alunos situavam-se em vários níveis / unidades. A professora foi dando trabalho 

individual, diferente, falou em português sempre que necessário. A professora tinha que 

gerir a diversidade de temas e de actividades; fazia orais, enquanto outros alunos liam ou 

observavam os testes entregues. Os alunos pareciam estar à vontade com a professora. 

A metodologia foi centrada na professora. Ela deambulava pela sala, parando com os 

alunos, tirando dúvidas, e explicando. 

A aula não incluiu desafios; a professora foi propondo exercícios gramaticais (os 

condicionais) para os alunos resolverem. Em seguida deu três canções de Natal; uma 

delas era para os alunos preencherem espaços em branco. Quando receberam as folhas 

com as canções de Natal, alguns alunos queixaram-se “o ano passado já fizemos isto!” 

Com a canção gravada em CD, a professora foi fazendo desenhos no quadro com as 

palavras que faltavam. Os alunos iam correspondendo. A professora perguntava – os 

alunos respondiam. Os alunos foram respondendo, na medida das suas competências 

linguísticas. A aula foi fortemente centrada na professora. Os alunos trabalhavam 

isoladamente, apesar de estarem sentados dois a dois, ou então sozinhos, nas suas 

carteiras e tinham uma folha com o teste. 

A professora fez revisões sobre o 1º condicional com exercícios que os alunos foram 

resolvendo. Seria adequado usar as TIC nesta aula, com sites interactivos onde poderiam 

treinar este item gramatical dum modo mais dinâmico. 

O aluno com a unidade sobre as tecnologias poderia também usar a Internet e o 

computador para falar sobre isso. 

A professora poderia rentabilizar o seu trabalho, fazendo propostas individuais a cada 

aluno, de acordo com o seu processo individual, tendo como ponto de partida o trabalho 

com o computador. Deste modo, a professora poderia autonomizar os seus alunos, 

respondendo às suas ansiedades e percursos pessoais. 

Apesar da aula parecer ter resultado, em termos de aprendizagens e de interacções 

relacionais, a aula pareceu um ritual bem cumprido com um tom familiar de há vinte ou 

trinta anos atrás. 

A professora usou fichas fotocopiadas, o quadro, o gravador áudio com actividades de 

listening de canções de Natal. Os alunos foram convidados a preencher os espaços em 

branco das canções para as cantarem posteriormente. As fotocópias apresentadas com a 
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letra das canções eram totalmente artesanais, fazendo-nos recuar vinte anos quanto à 

sua aparência. Não havia vestígios do processador de texto nessas fichas que eram a 

cópia de todas as que são dadas no Natal há 20 ou 30 anos. 

A professora não integrou as TIC na sua aula, mas falou com os alunos sobre o tema da 

unidade 8 - as novas tecnologias. O aluno que deveria trabalhar esta unidade não deu 

feedback; disse não saber qual era o tema da unidade. 

Os alunos eram cooperantes nas actividades; pareciam interessados no que estavam a 

fazer na aula; não faziam barulho, não havia indisciplina, nem manifestações de 

aborrecimento. A professora vagueava pela sala enquanto eles analisavam os testes 

entregues e ia dando apoio aos alunos pela sala toda. A professora mostrava-se 

atenciosa, terna com os alunos, tentando que eles se expressassem em inglês. Como 

tinha grande experiência, conseguiu gerir as diferenças representadas pelos vários 

currículos presentes na sala através dos módulos variados. A aula informal de final de 

período funcionou bem, descontraída, apesar dos alunos participarem com parcimónia. A 

professora apoiava a actividade de gap filling, fazendo desenhos no quadro do 

vocabulário desconhecido. 

1.4.3 Observação da aula da docente EA 

A turma observada foi o 10º Ano da área de Desporto duma Escola Secundária de 

Setúbal. O tema da unidade era “A world of many languages”. 

Quanto à interacção mais frequentes no início da aula foi Alunos-Alunos. A professora 

entrou na sala, tendo havido à entrada um quiproquó com a funcionária responsável pela 

marcação das aulas no centro de recursos. A professora reivindicou a marcação da aula 

naquele espaço com os computadores, uma vez que era para os alunos completarem um 

trabalho com a Internet que tinham começado na aula anterior. A funcionária, pouco 

amável, continuava a dizer que a aula não estava marcada para aquele espaço àquela 

hora, mas no final a aula foi mesmo dada no BE CRE. 

A professora não marcou o início da aula, o que levou a que os alunos se sentassem nos 

computadores um pouco desordenadamente, apesar de saberem o que iam fazer, em 

virtude de já terem começado o trabalho na aula anterior. 

A professora pareceu um pouco desligada da realidade da turma que, entretanto custou a 

assumir o início dos trabalhos. Como não houve marcadores, especialmente de início da 

aula, esta decorreu dando um ar um pouco desorganizado. Será que esta questão não 
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teve a ver com o facto de a aula decorrer num espaço menos habitual, reforçado isto pela 

posição de marcação de poder da funcionária à entrada da aula? 

Os alunos, muito fracos a inglês e ao resto das disciplinas, situavam-se em vários níveis / 

linguísticos, apesar de estarem no nível 6 de Inglês. A professora fez pares, juntando um 

aluno melhor com outro com mais dificuldades. Falou sempre em português nesta 

primeira parte da aula. Muitos alunos andavam em pé, fazendo perguntas, tecendo 

comentários e a professora ia interagindo com eles, sem ser directiva. Ela era talvez um 

pouco permissiva demais, o que levava a que os alunos, apesar de soltos, não tivessem 

atitudes agressivas para com ela. Sorriam e iam fazendo algumas das tarefas que 

supostamente deveriam estar a cumprir. 

A metodologia era centrada nos alunos. Eles marcaram o ritmo da aula, e a professora foi 

seguindo com o ritual, sem os pressionar. Eles iam gerindo o que tinham de fazer no 

computador, indo a outros sites que lhes interessam, como A Bola, O Jogo, O Record, o 

MSN, etc. A professora não prestava atenção a esses pormenores. Os alunos também 

não escondiam. Usavam o computador com à vontade, pesquisavam no site da CIA (por 

sugestão da professora) para obterem informações actualizadas de vários países e 

preencherem uma tabela do manual sobre esses países. Na aula havia 10 computadores 

dispostos ao redor da sala. Os cerca de 15 alunos trabalhavam em pares, sentados dois 

a dois nos computadores do BE CRE. Usavam a Internet e mais tarde as fichas que a 

professora lhes deu. Em seguida foi-lhes proposto pela professora que escrevessem um 

pequeno texto sobre um dos países cuja informação acabaram de retirar da Internet. 

Os alunos levantavam-se e iam ter com a professora que lhes corrigia as produções 

individualmente. Os alunos perguntavam e a professora respondia. A professora tinha 

pouco controle da aula. Muitos alunos andavam em pé por razões inexplicáveis. 

Os alunos correspondiam um pouco mecanicamente. Nunca usavam a língua inglesa 

para interagirem com a professora, mesmo quando esta lhes falava só em inglês na 2ª 

parte da aula, já sem computadores ligados. Os alunos iam respondendo, em português 

às questões lançadas pela professora. 

Os textos que escreveram foram produzidos a lápis nos cadernos. A professora não lhes 

disse para usarem o processador de texto para tal e nenhum aluno perguntou se o devia 

fazer, apesar de estarem sentados frente ao computador. 

Questionada, a professora disse não haver condições, uma vez que os alunos não 

tinham pen drives (apesar de ostentarem telemóveis actuais e de marcas conceituadas) e 
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como não lhes era permitido gravar os seus ficheiros em disquetes, e como também não 

podiam imprimir os seus textos, (o que faria todo o sentido, uma vez estes alunos 

colocavam todos os seus trabalhos nos seus portafólios, pelo que impressos teriam 

decerto outra apresentação) então tinham de escrever os textos à mão nos cadernos. A 

professora parecia não considerar este factor importante, colocando a tónica na falta de 

condições, que não nos pareceu ser assim tão evidente. A sala onde decorreu a aula era 

agradável, apesar de aberta, o que pode não ser tão confortável para a professora, 

estando também sujeita a invasões de outros visitantes menos desejados na aula como 

outros professores e sobretudo outros alunos, o que aconteceu, sem que a professora 

assumisse uma postura mais directiva. No entanto, os computadores funcionavam, o 

acesso à Internet fazia-se com rapidez e os alunos eram em número bom para se 

desenvolver um trabalho interessante de Inglês com as TIC. Na verdade, usar as TIC 

nesta aula, como fez a professora, pareceu-nos perfeitamente adequado, apesar de 

considerarmos que ela poderia rentabilizar o seu trabalho, fazendo mais propostas a 

cada par de alunos, de acordo com o seu ritmo de aprendizagens individual, tendo como 

ponto de partida o trabalho com o computador. Deste modo, a professora poderia 

autonomizar os seus alunos, respondendo às suas ansiedades e percursos pessoais. 

Apesar da aula usar os computadores, a ideia com que se ficou é a de que houve 

demasiado desperdício de tempo útil no trabalho feito pelos alunos. Estes faziam o que 

se lhes pedia, mas como houve muito desperdício de tempo, grande parte deles fez 

outros usos do computador, bem diferentes do que poderiam e deveriam estar a fazer, se 

a professora os tivesse orientado um pouco mais. 

Na verdade, estes alunos poderiam ter uma panóplia de actividades diferenciadas com a 

utilização do computador e/ou da Internet que poderia dar à aula um outro ritmo e 

eventualmente mais aprendizagens. 

A professora poderia ter rentabilizado mais o facto dos seus alunos terem tido um 

computador à frente durante os possíveis 90m da aula. 

Assim, ficámos com a sensação que se gastou demasiado tempo para poucos resultados, 

apesar de quase todos os alunos terem tentado corrigir as 2 actividades propostas pela 

professora. 

A docente usou os computadores ocupados pelos seus alunos e a Internet para eles 

pesquisarem e retirarem informações do site da CIA. Não apresentou nada com a 

videoprojector. Utilizou também o manual de onde saiu a proposta de actividade de 
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preenchimento de uma tabela com vários países falantes de língua inglesa. Para além 

disso usou fichas fotocopiadas e o quadro branco (2 vezes). 

1.4.4 Observação da aula da docente MZ 

A turma observada foi o 7º Ano, de Ensino Especial duma Escola Secundária de Setúbal. 

Quanto às interacções mais frequentes no início da aula foram Professora-Alunos. A 

professora entrou na sala, e à medida que os alunos foram entrando, a professora foi-

lhes dando indicações sobre o equipamento de trabalho e sobre o modo como deviam 

aguardar o começo real da aula, comandado por ela. 

A professora marcou o início da aula, com firmeza, o que levou a que os alunos se 

sentassem nos computadores ordenadamente, apesar de haver algum atraso por parte 

de alguns, o que foi criticado pela docente. 

A professora centralizou o início da aula, dando indicações precisas aos alunos sobre as 

actividades que lhes propunha. A docente apresentou o que iria fazer com os alunos em 

inglês e português, como tradução para os que não entendiam bem o inglês. O site 

proposto foi o “Learning Centre” e foi sugerido aos alunos que escolhessem “English 

Grammar” e depois o “Simple Present”. Tratava-se de um quiz interactivo, que os alunos 

resolveram sem grande dificuldade. 

A professora quis dominar a aula, não deixando que os computadores lhe retirassem 

algum papel de orientação da turma. 

Quando acabaram este exercício, a professora não permitiu aos alunos a exploração de 

qualquer outro conteúdo gramatical, dos muitos que a página exibia, o que nos pareceu 

ser um pouco desperdício de recursos. Havia ali água suficiente para matar muita sede 

de conhecimentos, mas o comando da professora para acederem a outro site funcionou 

como um corte no andamento da actividade. Talvez esta conduta da professora fosse 

induzida pela presença de uma estranha, tentando a colega mostrar a grande variedade 

de recursos na Internet que conhecia. 

A metodologia foi centrada nos conteúdos e na professora. Ela marcou o ritmo da aula, e 

os alunos foram cumprindo as tarefas propostas. Os alunos usaram o computador com 

interesse, entraram nos sites propostos pela professora e foram cumprindo as tarefas. 

A professora lançou a tarefa do quiz, através do videoprojector, orientou a actividade, 

falou muito em inglês sobre o site e a tarefa proposta. 
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Em seguida, propôs aos alunos outro site também de quizzes interactivos para testarem 

o vocabulário sobre “food”. Depois, convidou-os a usarem um dicionário online, a que 

puderam aceder através do endereço que ela lhes mostrou, projectado. Os alunos 

gostaram do dicionário e das hipóteses de lá irem procurar palavras. 

Eles tiveram de completar o quiz sobre comida, usando o dicionário online. A tarefa 

pareceu ter resultado. Os alunos cumpriram o que a professora lhes propôs. Os alunos 

faziam perguntas e a professora respondia. A professora tinha controle da classe.  

Os alunos trabalharam em pares, sentados dois a dois nos computadores da ciberteca. 

Eram cerca de 20 alunos. A sala era razoável, com cerca de 10 computadores a que se 

juntava mais um com o videoprojector. A professora, a certa altura, desabafou “que bom 

seria se cada um tivesse um computador individual, não é? 

A docente gostaria de controlar todo o trabalho individual dos alunos, mesmo quando usa 

os computadores. Ela não considera o trabalho no computador a pares como uma mais 

valia e parece não dar muito valor à cooperação estabelecida deste modo entre os alunos. 

Os materiais propostos para esta aula foram 4 sites diferentes: 2 quizzes interactivos, um 

dicionário online e uma sala de chat. 

A professora repetiu (e mostrou) o endereço dos sites que os alunos deveriam trabalhar. 

Disse que a actividade daquele dia nos computadores era diferente das que já tinham 

sido feitas lá na ciberteca. Depois apresentou as suas propostas. Parecia não ter 

problemas com a gestão da aula nem com as tecnologias. Ia andando de computador em 

computador, tirando dúvidas e vendo o andamento dos trabalhos. 

Os alunos usavam o computador com à vontade, pesquisavam nos sites e cumpriam as 

tarefas. A aula foi planificada, tendo em conta os sites que a professora previamente 

determinou. 

De facto, foi muito adequado usar as TIC nesta aula, como fez a professora. De qualquer 

modo, ela poderia ter rentabilizado o seu trabalho, fazendo mais propostas a cada par de 

alunos, de acordo com o seu ritmo de aprendizagens individual, tendo como ponto de 

partida o trabalho com o computador. Deste modo, a professora poderia dar mais 

autonomia aos seus alunos, respondendo aos seus ritmos de aprendizagem. 

Na verdade, estes alunos poderiam ter aproveitado mais os sites que a professora lhes 

propôs, desenvolvendo actividades diferenciadas na Internet, o que poderia dar à aula 

um outro ritmo e eventualmente mais aprendizagens e mais autonomia. 



O tratamento de dados  Capítulo IV 

 147 

A professora poderia ter aproveitado mais o facto dos seus alunos terem tido um 

computador à frente durante os 90m da aula. No entanto, a aula foi dinâmica, tendo a 

professora planificado sensatamente o trabalho com os computadores. Ela usou os 

computadores ocupados pelos seus alunos e a Internet para eles fazerem quizzes 

interactivos gramaticais e de vocabulário. Depois usou o dicionário para resolverem 

problemas de vocabulário. Em seguida, e a partir de um destes sites levou os alunos a 

entrarem numa sala de chat e falarem com os interlocutores. A proposta era que 

escrevessem em inglês. 

O chat provou ser a estrela da companhia. Os alunos animaram, sobretudo porque 

começaram a escrever em português, o que foi rapidamente criticado pela professora, 

tendo os alunos tentado escrever em inglês. Quando a aula estava prestes a ser 

interrompida para os alunos fazerem um mini teste previamente acordado, houve um 

burburinho na aula, pedindo para continuarem no chat, o que foi negociado entre a turma 

e a professora. 

No final da aula, havia talvez um cenário de confiança demasiado permissiva de que a 

professora discordava. Ela manifestou o seu desagrado pelo ambiente demasiado 

informal, dizendo que as aulas com tecnologias têm de ser bem orientadas. Este 

acrescento de tempo nesta actividade levou a que a turma lhe fugisse um pouco ao 

controle que ela detinha desde o início da aula. De qualquer modo, era visível que os 

alunos estavam interessados na aula. 

As competências treinadas nesta aula foram reading, writing e eventualmente listening, 

através dos comandos da professora que falava sempre em inglês e depois em 

português. 

A docente orientou os alunos na pesquisa. Mostrou os sites, leu alto os endereços, 

soletrou-os, etc. Os alunos foram seguindo as instruções da professora e cumprindo as 

tarefas propostas. Os alunos, sentados dois a dois no computador, cooperavam na 

realização do trabalho proposto pela professora. 

 

2. ANÁLISE DE CONTEÚDO  

A análise de conteúdo é uma técnica e um instrumento de investigação de documentos; 

"é um querer dizer não à ilusão da transparência".  

A análise de conteúdo possui duas funções: heurística (para ver o que dá) e de 

administração da prova (hipóteses sob a forma de questões ou de afirmações que 
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apelarão “para o método de análise sistemática para serem verificadas no sentido de 

uma confirmação ou de uma infirmação”. (Bardin:, 25)  

Partindo-se do princípio de que “a análise categorial é na prática a mais usada e a mais 

antiga” e que se operacionaliza fazendo-se "a divisão do texto em unidades, em 

categorias segundo reagrupamentos analógicos" (Bardin:147), optámos por seguir esta 

estratégia na análise de conteúdo feita às entrevistas das professoras. 

Considerámos ainda que “uma atitude é uma pré-disposição, relativamente estável e 

organizada, para reagir sob forma de opiniões (nível verbal), ou de actos (nível 

comportamental (...)" (Bardin:149) e que (...) as atitudes são caracterizadas pela 

intensidade e pela direcção. (...) A direcção é o sentido da opinião segundo um par 

bipolar; uma coisa é boa ou má, positiva ou negativa, etc. o estado intermédio é o da 

neutralidade e até a ambivalência quando a neutralidade é difusa“ (Bardin:150), sendo 

que a intensidade demarca a força ou o grau de convicção expressos. 

Como nos dizem Freitas & Janissek (2000:37) 

“Uma parte importante do comportamento, opinião ou ideias de pessoas se exprime sob a 
forma verbal ou escrita. A Análise de Conteúdo destas informações deve normalmente permitir 
a obtenção destas informações resumidas, organizadas. A AC pode ser usada para analisar 
em profundidade cada expressão específica de uma pessoa ou grupo envolvido num debate”.  

 

E de acordo com os mesmos autores, na tentativa de descrição do que é a análise de 

conteúdo: 

“A AC é como um trabalho de um arqueólogo: ele trabalha sobre os traços dos documentos 
que ele pode encontrar ou suscitar, traços estes que são a manifestação de estados, 
características ou fenómenos. Existe alguma coisa a descobrir sobre eles, e o analista pode 
manipular esses dados por inferência de conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou 
pelo conhecimento do assunto estudado de forma a obter resultados significativos a partir dos 
dados (…). Ele trabalha explorando os dados, como um detective (BARDIN, 1996, p.43-44). 
Nesse sentido, a descrição do conteúdo é a primeira etapa a ser cumprida, a qual passa pela já 
citada Análise Léxica pela possibilidade de leitura rápida do conteúdo das respostas através de 
resultados tabulados das frequências das mesmas. Parte-se de dados qualitativos - fazendo 
um agrupamento quantitativo - para análise qualitativa novamente.” Freitas & Janissek 
(2000:38) 

 

A questão que se coloca é entender as verdadeiras diferenças entre uma análise 

quantitativa e uma qualitativa, onde se insere naturalmente a análise de conteúdo. 

“A análise quantitativa tenta acumular a frequência de temas, palavras ou símbolos, enquanto 
análise qualitativa é baseada na presença ou ausência de dadas características. Outra 
dicotomia quali-quanti é impressões versus sistematizações, hipóteses ao invés de 
verificações, e flexibilidade como oposto à rigidez. O que é importante deve estar claro em 
cada um dos tipos de análise. O número de vezes que um dado elemento ocorre é o que conta 
para a análise quantitativa, enquanto a novidade, interesse, tema ou atributo subjectivo é o 
objecto da análise quali. Sempre se tem um dilema: adoptar categorias representativas, ou 
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reagrupar deliberadamente os dados em um pequeno número de categorias, sacrificando 
informações”. Freitas & Janissek (2000:42) 

 

2.1 Análise de conteúdo das entrevistas e observaçã o de aulas  

 

Categorias de análise 

Na tentativa de analisarmos o conjunto de textos provenientes das entrevistas feitas a 

quatro professoras de inglês, e também a alguns dos seus alunos e ainda das grelhas de 

observação das aulas destas docentes, chegámos ao que seriam 19 grandes áreas de 

análise, o que após novo filtro, ficaram reduzidas a 5 grandes categorias, tendo cada uma 

variados eixos de análise, de acordo com a riqueza dos discursos e com as questões 

investigativas às quais se pretende dar respostas. Por outro lado, estas 5 categorias e os 

seus respectivos eixos de análise tiveram como contraponto sistemático as conclusões 

retiradas do tratamento de dados do questionário feito aos professores de inglês do 

distrito de Setúbal. 

Sendo assim, as categorias de análise qualitativa de todo o discurso produzido pelos 

vários intervenientes já mencionados são: 

Cultura TIC  – analisada segundo 4 eixos, a saber: na escola; no grupo pedagógico; 

vantagens utilização do computador na sala de aula e crenças metodológicas. 

Resistência às TIC  – analisada segundo 3 eixos: espaços/equipamentos; crenças 

metodológicas e falta de competências tecnológicas.  

Adesão às TIC  – analisada de acordo com os eixos: motivação dos alunos; trabalho em 

projecto; atitudes de inovação; informatização dos espaços; vantagens de utilização das 

TIC e crenças metodológicas. 

Formação em TIC  – analisada segundo os eixos: formação inicial; formação contínua; 

razões para a formação contínua; efeitos da formação 

Utilização das TIC  – analisada de acordo com: utilização da Internet; finalidades; 

contextos educativos; competências tecnológicas dos alunos 

2.1.1. Cultura TIC  

Nesta categoria de análise tentámos desvendar, no discurso das professoras, as suas 

percepções quanto à existência de uma cultura tecnológica nas suas escolas e nos seus 

grupos pedagógicos. Evidentemente que as suas percepções também poderão estar 

enviesadas pelos seus próprios conceitos em relação ao uso das TIC. No entanto, 
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parece-nos que esta categoria poderá confirmar ou não os resultados obtidos no 

questionário feito aos professores de inglês do distrito. 

A análise será feita, tendo como ponto de partida 4 eixos de análise: 

• na escola 

• no grupo pedagógico 

• vantagens de utilização do computador na sala de aula 

• crenças metodológicas das entrevistadas 

2.1.1.1. Há uma cultura TIC na escola? 

As quatro professoras consideram que as suas escolas são aderentes à utilização das 

TIC, apesar de não poderem falar rigorosamente em cultura TIC nas escolas. Há espaços 

TIC nas quatro escolas e há interesse de uma percentagem de professores, mais ou 

menos expressiva, em trabalhar com as tecnologias. A professora (CC) com um perfil de 

maior resistência à utilização das TIC é também a que considera a sua escola com 

menos apetência tecnológica (“eu acho que é um médio baixo”). Em relação à cultura TIC 

dentro dos seus grupos pedagógicos as 4 professoras consideram que é menor do que a 

que entendem existir em relação às suas escolas.  

Os alunos entrevistados também apresentam as suas opiniões sobre esta questão. 

Assim, os alunos da professora MF consideram que a sua escola é intermédia em 

relação a haver uma cultura TIC. Dizem que há vários espaços com tecnologias e que 

estão bastante ocupadas sempre. Nenhum considera a sua escola tecnologicamente 

recuada. 

“Em termos de utilização, acho que é bastante utilizada, a ciberteca e a mediateca também tem 

alguns computadores que são bastante utilizados.” (Entrevista –alunos docente MF). 

No entanto, os professores que utilizam os espaços TIC e as próprias tecnologias é 

percentualmente diminuto. Os alunos começam por avançar com a hipótese de 10% de 

professores utilizadores das TIC, para depois corrigirem este pressuposto para 5%, o que 

denota a consciência que têm do número reduzido de docentes utilizadores. 

“Aí dez por cento. Eu raramente encontro um professor quando vou à ciberteca.” (Entrevista 

alunos docente MF). 

“À volta de cinco por cento (Entrevista alunos docente MF). 

“Cinco por cento” (Entrevista alunos docente MF). 
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Os alunos são de opinião de que os alunos usam as TIC para trabalhos e os professores 

para preparar as aulas e para pesquisas. 

Os alunos da professora CC têm uma posição diferente, em relação a esta problemática: 

“Recuada! Os equipamentos são antigos, poucos, por exemplo no ano passado fomos nós, eu e 

o R. que montámos os computadores nas oficinas por causa das aulas de tecnologias, mas este 

ano já está tudo avariado. Este ano parece-me que não vamos ter computadores nem para as 

aulas de Tecnologias. deve ser tudo teórico e depois fazemos um teste.” (Entrevista alunos 

docente CC). 

As alunas da professora EA não conseguem definir se a sua escola tem ou não uma 

cultura TIC.  

“Há melhores e piores. Há escolas melhores com computadores com Internet disponíveis a 

qualquer hora”. (Entrevista alunos docente EA) 

Duas delas consideram que a sua escola é avançada, porque há mais computadores 

novos com melhor ligação à Internet.  

Os alunos em geral da professora MZ consideraram que “a única professora que dava 

aulas com o computador era esta professora, o que era um factor positivo”, dando uma 

resposta indirecta à questão que estamos a tratar.  

2.1.1.2. Há uma cultura TIC no 9º grupo? 

Em relação ao 9º grupo, as quatro docentes falam de haver um interesse menor do que o 

resto da escola; no entanto, todas consideram que há já alguma utilização das TIC pelos 

professores de inglês, pelo menos na elaboração de testes e na pesquisa na Internet. 

Continuam, no entanto, a considerar os seus grupos pedagógicos tecnologicamente 

pouco desenvoltos. Falando em utilização das TIC no grupo, afirmam: 

“há disquetes que são trocadas e depois alteram só as datas, depois nomes exames, tudo isso, 

não é? Portanto estão sempre a ser usados de uma forma camuflada ou indirecta os 

computadores.” (CC).  

No entanto, quanto a usarem as TIC em sala de aula, todas são unânimes em dizer que 

muito pouco se faz neste âmbito. Falam em medo, em continuarem presos e que, apesar 

de estar a crescer, “está muito menos desenvolvida essa utilização que noutros grupos 

sem dúvida nenhuma” (MF) Uma destas professoras menciona o facto dos colegas até 

fazerem formação em TIC mas não aplicarem esses conhecimentos nas suas aulas.  

Os vários alunos mencionam o facto de se usar ou não o computador nas aulas de Inglês 

e quase todos são unânimes em considerar que gostavam de ter mais aulas com 

computadores.  
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Os alunos entrevistados durante a aula da professora MZ manifestaram o seu agrado 

pelo uso do computador nas aulas de inglês. Os alunos da professora MF consideram 

que o computador tornaria as aulas de inglês bem mais “motivantes”, falam em “quebra 

de rotina”, em “aula diferente, mais dinâmica, novas experiências, para lidarmos com 

outro tipo de situações”. No entanto, uma destas alunas foi de opinião que se o 

computador fosse usado na aula diariamente, já não seria tão entusiasmante. (Entrevista 

alunos docente MF). 

Os alunos entrevistados da professora CC também corroboram a opinião de que os 

computadores poderiam ajudar nas aulas de Inglês. Um dos alunos diz:”  

“As aulas seriam mais interessantes, mais motivantes, mais inovadoras. Podíamos variar mais 

as aulas”. (Entrevista alunos docente CC). 

Outro aluno desta professora também adianta sobre o mesmo tema: 

“Sim. As aulas podiam ser mais giras, mais inovadoras; as aulas podiam ser mais variadas”. 
(Entrevista alunos docente CC). 

Questionado sobre se as razões que considera que levam a professora a não usar o 

computador na aula de Inglês, ele responde: 

“Não há hipótese para isso. Não há equipamentos capazes!” (Entrevista alunos docente CC). 

E, perante a hipótese de se ultrapassar o problema dos equipamentos, o aluno 

considerou que a professora poderia usar o computador na sala de aula “com formação. 

Tinha que ter formação!” (Entrevista alunos docente CC). 

Quanto aos alunos da professora EA também manifestaram interesse no uso das TIC nas 

aulas de Inglês: “ajuda no vocabulário! Ajuda a ler e a escrever” diz uma das alunas. Uma 

outra aluna da mesma professora avança com a ideia: “a Internet é em inglês e então dá 

para treinar”. (Entrevista alunos docente EA). 

No entanto, em relação às aulas serem mais ou menos interessantes com o computador, 

as alunas entrevistadas não consideram que as TIC sejam fundamentais na sala de aula 

de Inglês. Dizem que depende da matéria. Uma delas adianta: “é mais ou menos igual. 

Gosto das aulas; não são uma seca, por isso tanto faz”. (Entrevista alunos docente EA). 

2.1.1.3 Vantagens da utilização do computador na sa la de aula 

Apesar de haver coincidência de opinião quanto à existência de uma cultura TIC na 

escola e no grupo pedagógico, há evidências de posicionamentos diferentes das quatro 

docentes em relação às vantagens da utilização das TIC no ensino. 



O tratamento de dados  Capítulo IV 

 153 

Na verdade, em relação a este ponto, podemos perceber três posições distintas. Uma 

professora (CC) considera-se em desvantagem pela não utilização das TIC. No entanto, 

esta professora considera que a maior desvantagem não é em relação às suas aulas. 

Quanto a estas, ela considera que a ausência das TIC não afecta a sua qualidade de dar 

aulas de inglês. A docente considera, porém, que está em desvantagem porque não 

domina as TIC para tudo o que a profissão de professora agora exige, nomeadamente 

nas questões burocráticas. Ela sente-se desconfortável profissionalmente, o que nunca 

acontecera antes. Sente-se dependente dos outros colegas, o que causa um grande 

desconforto na sua profissão. Diz que fica envergonhada por não saber fazer papelinhos 

burocráticos “bem feitinhos”, apesar de continuar a achar que, para as suas aulas, os 

recortes que sempre fez funcionam lindamente e que, na razão “qualidade de aula / 

tempo gasto”, acha que fica a ganhar assim.  

No outro extremo estão as professoras MZ e EA. Ambas consideram que o computador é 

uma boa ajuda e que estão em vantagem por o saberem usar.  

“Poupa-se imenso tempo, imenso trabalho também, para além de… é um meio nomeadamente 

a Internet, é um meio que permite tudo e mais alguma coisa” (EA).  

“O computador tem à mão tudo o que eles precisam, não precisam andar aí a ir buscar uma 

tesoura para fazerem recortes (…)”; “eles fazem uma pesquisa, eles produzem um texto, tiram 

fotografias, tratam imagens, não montam, publicam, sem precisarem de irem buscar borracha, 

lápis, tesoura, régua e essas coisas todas.” (MZ). 

Por outro lado, a professora MF está a meio caminho entre as duas outras posições. Ela 

não sabe bem se as TIC são uma vantagem:  

“Não te posso dizer se essa vantagem é tão relevante” (MF).  

Para esta professora as TIC não são fundamentais, embora lhes reconheça algumas 

potencialidades. Ela considera que as TIC podem ser um reforço mas nada que altere 

estruturalmente o modo como ensina:  

“Portanto eventualmente poderá ser um reforço, mas eu não diria fundamental, eles gostam da 
aula nas carteiras que tivemos também no nosso tempo” (MF).  

Ela entende as tecnologias como mais uma estratégia para conseguir controlar os alunos 

em termos disciplinares:  

“penso que até serve para os controlar em termos de comportamento” (MF). 

As observações das aulas destas professoras evidenciaram estes diferentes 

posicionamentos das docentes. Enquanto as professoras MZ e EA (aderentes às TIC) 

fizeram as aulas que observámos com computadores, as outras duas professoras não 

utilizaram as TIC, o que por si só é apenas um indicador, mas que contextualizado com 
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os outros dados recolhidos, ajuda a traçar perfis de profissionais de ensino de Inglês bem 

diferentes. É de referir que a solicitação para ir ver uma aula destas colegas não 

propunha, de qualquer modo, a utilização das TIC. Mesmo quando as professoras 

perguntaram o que seria melhor para a nossa investigação, foi-lhe sempre dito que a aula 

deveria ser o que normalmente seria naquele dia, de acordo com a calendarização feita 

anteriormente. 

Das anotações retiradas durante as observações das aulas, sobre este tópico poderemos 

evidenciar o que foi registado nas duas aulas sem computadores: 

“seria adequado usar as TIC nesta aula, porque poderia haver webquests, consulta de sites, 

proposta de desenvolvimento de actividades, a partir de projectos, etc.” (Observação aula 

docente MF) 

“seria adequado usar as TIC nesta aula, com sites interactivos onde poderiam treinar este item 

gramatical. O aluno com a unidade sobre as tecnologias poderia também usar a Internet e o 

computador para falar sobre isso. A professora poderia rentabilizar o seu trabalho, fazendo 

propostas individuais a cada aluno, de acordo com o seu processo individual, tendo como ponto 

de partida o trabalho com o computador. Deste modo, a professora poderia autonomizar os seus 

alunos, respondendo às suas ansiedades e percursos pessoais.” (Observação aula docente 

CC). 

Por outro lado, há que confrontar estes registos com os que foram feitos nas aulas dos 

professores que utilizaram as tecnologias: 

“A aula usa 10 computadores dispostos ao redor da sala. Usam o computador com à vontade, 
pesquisam no site da CIA para obterem informações actualizadas de vários países e preenchem 
uma tabela do manual sobre esses países (…)” (Observação aula docente EA) 

“A aula usa 9 ou 10 computadores dispostos ao redor da ciberteca que é a sala destinada às 
aulas com o computador. Usam o computador com à vontade, pesquisam nos sites e cumprem 
as tarefas. A aula foi planificada, tendo em conta os sites que a professora previamente 
determinou.” Observação aula docente MZ) 

Por seu turno, os alunos apontaram, também nas suas entrevistas, vantagens na 

utilização das TIC nas aulas de Inglês: 

“Gostava, acho que sim, Tínhamos uma aula diferente, mais dinâmica, novas experiências, 
para lidarmos com outro tipo de situações”; “Acho que são mais motivantes; Às vezes até no 
inglês, se formos à Internet, aprendemos novo vocabulário”; “É e também é uma quebra na 
rotina não é estar sempre ali na sala de aula” (Entrevista alunos docente MF). 

 

“São mais motivantes. Gostava que usasse mais vezes!”; “são mais motivadoras. É preferível 
uma hora no teclado do que sentados a ouvir uma aula que é uma seca.” (Entrevista alunos 
docente EA). 

Os alunos da docente MZ confessam que “se pudessem dar um conselho aos professores 

diriam que usassem mais computadores nas aulas” (Notas da entrevista à turma da 

docente MZ) 
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2.1.1.4 Crenças metodológicas  

As quatro docentes entrevistadas apresentam quatro atitudes, quatro modos diferentes 

de ver em relação ao uso das TIC com os alunos. A professora MF parece passar a ideia 

de que as tecnologias são boas porque motivam os alunos, e porque estes apresentam 

trabalhos melhores; de resto esta docente tem uma atitude pragmática em relação ao uso 

das TIC: 

“Porque ali (na ciberteca] eles comportam-se bem. (…) como estou na mediateca sempre e os 
miúdos estão lá sossegados a estudar e a minha função neste momento é estar ali a tomar 
conta deles, entre aspas, acabo por ir para Internet.” (MF) 

Entende-se por este discurso que, para esta professora, as tecnologias ajudam a manter 

a disciplina na escola. Ela considera importante que os alunos usem a Internet, mas não 

se coloca na posição de ir trabalhar com os alunos usando a Internet em actividades 

orientadas. De qualquer modo, esta docente utiliza, mais ou menos uma vez por ano, 

dois webquests que elaborou na formação contínua em 2001. Desde então não fez mais 

nenhum até agora, por falta de competências tecnológicas. 

Ela considera que a cultura TIC está a crescer na escola, apesar de se perceber que não 

há da sua parte uma empatia com as tecnologias. Ela considera que tem falta de 

competências tecnológicas, o que poderá ser responsável pelo afastamento real da 

utilização das TIC nas suas aulas. 

A sua atitude pragmática em relação ao uso das TIC está em conformidade com o seu 

perfil traçado no ponto anterior. Ela vê alguma vantagem no uso das TIC por parte dos 

alunos, mas a sua falta de competências tecnológicas impede-a de considerar estas 

ferramentas como fundamentais para o ensino que está habituada a ministrar aos seus 

alunos.  

Poderíamos dizer que esta docente não tem profissionalmente um perfil inovador, uma 

vez que não arrisca, não se aventura por caminhos desconhecidos e não altera o seu 

modus operandi na sala de aula, mais do que lhe permite a sua consciência de tarefa 

cumprida, em pleno conforto institucional, dentro da profissão. 

Por outro lado, a professora EA demonstra possuir um carácter mais arrojado face ao 

desconhecido, assumindo assim uma postura mais inovadora em relação à utilização das 

TIC:  

“Tive que aprender, o que eram essas coisas todas para estar ao nível do miúdos também, ir 
ao encontro dos interesses, das questões dos miúdos porque comecei a ver, vou ficar par trás 
e isto não pode ser, foi por causa disso, foi uma necessidade, foi sobretudo uma grande 
necessidade de aprender, de chegar aos miúdos, sobretudo” (EA). 
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É de sublinhar o facto da professora ter aprendido a trabalhar com as TIC por sentir 

necessidade de estar mais perto dos seus alunos e do mundo tecnológico que lhes era 

mais familiar. A professora parece querer estar perto dos interesses dos seus alunos:  

“e depois no fim [de um concerto] eles estavam a dar bilhetes para o Coliseu, como já tinha 
assistido, o que é que fiz? Guardei o bilhete e depois sorteei na minha direcção de turma, 
ficaram todos contentes” (EA).  

Isto demonstra uma atitude menos convencional, um posicionamento menos formal, que 

terá, por certo, os seus créditos a nível relacional. Será que professores menos formais, 

menos convencionais, privilegiando a questão relacional com os seus alunos, estarão 

mais abertos a usar as tecnologias nas suas aulas com os seus alunos? 

Neste extremo parece situar-se também a Professora MZ que acredita na tecnologia 

porque acredita na aprendizagem:  

“Eu acredito muito na formação informal. Eu acredito muito na formação informal, eu acredito 
muito na aprendizagem” (MZ).  

Ela é responsável pela ciberteca e passa muitas horas lá e na escola. O seu 

envolvimento com a escola e com os alunos é total. Esta docente parece ter o perfil 

inovador que se pensa estar aliado ao uso das tecnologias na escola:  

“Muito sinceramente eu acho importante que eles aprendam a aprender sozinhos, quer seja em 
Inglês, quer seja outra coisa ali na aula (…) eu quero é que eles gostem de aprender” (MZ). 

A professora é reflexiva, está atenta ao que a rodeia, e as suas crenças metodológicas 

traçam-lhe um perfil de professora empenhada na sua profissão, estando sempre à 

procura de novos meios que lhe permitam ajudar os alunos a traçar os seus percursos 

pessoais na aprendizagem de Inglês e não só. Ela acredita no poder de desenvolver 

projectos com os seus alunos e as TIC aparecem integradas nas aulas, sem terem um 

papel de destaque. O perfil desta professora parece ser o da aderente às TIC, podendo 

as suas características ser assumidas como paradigmáticas desta atitude de adesão às 

tecnologias.  

No lado oposto a este está a Professora CC que parece ser renitente ao uso das 

tecnologias com alunos:  

“Quer dizer, foi um quarto de século a usar e a utilizar coisas, que não me parece que os 
alunos estejam a avançar muito mais ao nível pedagógico, a nível de ensino com as novas 
tecnologias, quer dizer há muitas vantagens, mas não ganho muito, muito com isso a nível da 
língua Inglesa, percebes? (CC). 

A docente considera que: 

“(…) em vez de estarem ali (…) todos com os olhinhos para um único computador e ver uma 
fotografia muita pequenina, não. Eu tenho cartolinas grandes, digamos, sei lá, A3 digamos 
correspondendo a A2, estás a ver? São dezenas que eu tenho com os temas mais diversos e 
quando é preciso ao nível do enriquecimento do vocabulário, mostram isso e conseguem estar 
ali a falar durante um minuto. Uma imagem dá para falar um minuto ou uma hora, (…) e para 
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mim chega, acho que consigo diversificar as aulas”; “Mas com o livro, com essas coisas e com 
brincadeiras não sinto que eles percam nada com isso.” (CC). 

Quanto ao uso da Internet, a docente também não se sente grandemente motivada:  

“Nem para ir procurar saber coisas da minha doença. Nós temos cerca de 50 canais de 
televisão, onde podemos ir retirar imensa informação! Temos a CNN, a SIC Notícias… não 
sinto necessidade de ir procurar na Internet!” (CC). 

Ela é de opinião que:  

“a Internet [é] um bocadinho assustadora. Os alunos que estão no meu centro de recursos e 
que estão na Internet, quando eu entro fecham logo o que estavam a ver… e isso assusta-me! 
Eu nunca precisei de nada disso para dar as minhas aulas e ter sucesso com os meus alunos.” 
(CC) 

 E continua a justificar a ausência de necessidade de usar a Internet: 

“Como te disse, há imensos canais que nos dão toda a informação de que precisamos, sem 
haver necessidade de se usar a Internet. Eu ensino há mais de um quarto de século e sei como 
me sinto confortável nas aulas.” (CC) 

Esta professora apresenta realmente um perfil conservador, não ficando motivada por 

algo que desconheça. Ela prefere usar as mesmas estratégias que sempre usou e que 

funcionam. Por isso as TIC não representam um grande atractivo para esta docente. Ela 

usa muito canções, como sempre fez ao longo da sua carreira como professora de Inglês, 

confessando: 

“o meu filho é que me faz CDs com as músicas seleccionadas de que eu preciso, para não 
andar com vários CDs, um com cada música. E uso muito material que vou juntando. É que o 
manual à noite para o ensino recorrente é muito antigo; vê lá que a unidade sobre as Novas 
Tecnologias tem referências a coisas que já não existem, dizem-me os alunos. É caricato! Eu 
digo-lhes “You must help me!” (CC).  

A vantagem da tecnologia assume-a ela em proveito próprio, desde que alguém (o filho) 

lhe vá dando uma ajuda neste âmbito. Ela acredita, pois, nas tecnologias, mas não 

considera que seja um campo de seu interesse. O produto final do investimento em TIC 

que reverta para o sucesso das suas aulas deve ser feito por outra pessoa. Da sua parte 

o que lhe interessa é a rentabilização dos materiais que, ao longo dos anos, foi 

recolhendo. Ela sabe ensinar inglês daquele modo e sabe que assim funciona. Porquê 

arriscar? 

Curioso é o facto da colega assumir as canções como uma estratégia privilegiada no 

ensino de línguas, contribuindo para o sucesso educativo dos seus alunos, o que andou, 

durante muitos anos, associado ao conceito de inovação ou, pelo menos, de 

refrescamento do processo ensino-aprendizagem de línguas. 

Será que esta professora perdeu, com o avançar da idade e da carreira, esta capacidade 

de inovar? 
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Neste caso, a questão da falta de utilização das TIC poderá ter a ver necessariamente 

com a idade, apear da literatura não evidenciar este problema e do questionário aos 

professores do distrito também não colocar esta questão como central para com as 

atitudes de resistência à utilização das TIC em contextos educativos. 

Será interessante confrontarmos aqui o que dizem os alunos acerca dos professores que, 

na sua opinião, mais usam os computadores: 

“mais novos, mais inovadores; mais experiente em termos tecnológicos” (Entrevista Alunos 
Professora MF) 

“Mais jovem e mais inovador!”; "Sim, é! Os mais novos usam mais” (Entrevista Alunos  
Professora  CC) 

No entanto, um outro grupo afiança:  

“Não se pode fazer essa distinção. Não tem a ver com a idade, nem com a experiência. Todos 
usam” (Entrevista Alunos Professora  EA) 

Não se podem, pois, retirar conclusões abusivas em relação a este tópico, uma vez que 

neste estudo não conseguimos abarcar professores bem mais jovens, com outro 

percurso na profissão, o que nos poderia dar margem de manobra para outras 

conclusões. 

No entanto, por questões de metodologia de gestão dos tempos, dada a calendarização 

deste mestrado, abarcando a recolha de dados dois anos lectivos diferentes, tivemos que 

nos decidir pela escolha de professores do quadro de escola, o que retirou um pouco as 

hipóteses de trabalho com professores mais jovens. 
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2.1.2. Factores de resistência à utilização das TIC   

Nesta categoria tentaremos evidenciar quais os factores de resistência à utilização das 

TIC salientados pelas quatro professoras. Faremos a análise em 4 grandes eixos, 

tentando perceber se as crenças metodológicas das professoras influenciaram as suas 

opiniões. É também nossa intenção compreender se a utilização das TIC é interpretada 

como uma (des)vantagem por alguma das professoras e se, neste caso, este factor está 

ligado às crenças metodológicas das docentes e ainda com a sua competência 

tecnológica, tendo como contraponto o discurso das entrevistadas em relação ao domínio 

de competências tecnológicas dos seus alunos. Será que fracas competências 

tecnológicas dão origem a perfis de resistência ao uso das TIC? E será que a percepção, 

por parte das professoras, de alunos com fortes competências tecnológicas também 

contribui para uma atitude de resistência? 

A análise de conteúdo a efectuar neste ponto sobre os factores de resistência ao uso das 

TIC terá quatro eixos orientadores, a saber: 

• Espaço/equipamento 

• Crenças metodológicas 

• Competências tecnológicas de professores e alunos 

2.1.2.1 Espaço/equipamento 

Em relação aos espaços/equipamentos TIC nas escolas poderemos concluir, através dos 

testemunhos das professoras, que são um factor que pode contribuir para construir uma 

resistência justificada pelos docentes quanto ao uso das TIC nas escolas. Na verdade, 

três das quatro professoras entrevistadas mencionam este facto como sendo um 

impedimento à utilização das TIC. 

A professora MF diz-nos: “na sala de aula concretamente de aulas não temos condições 

para isso”, ideia corroborada pela professora CC: “aliás a nossa sala de Inglês é a sala 6, 

não tem um único computador lá”, concluindo que, por isso, não é possível dar lá aulas. 

A professora EA é a mais queixosa em relação a esta questão, apresenta várias 

limitações ao uso das tecnologias com os alunos relacionadas com os espaços e os 

equipamentos:  

“nós requisitamos e a biblioteca fecha enquanto nós estarmos lá dentro a dar aulas. Fecha 
para o resto dos alunos todos. (…) Em último caso a gente requisita, senão fazemos com o 
que temos, ou senão levamos o nosso computador e o videoprojector lá da escola, pronto, e 
fazemos assim (…) é assim ou às vezes até pedimos aos miúdos que se tiverem portáteis, 
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levarem eles, mas a maioria não tem, não é, normalmente eu não utilizo, sobretudo no 
secundário não faço muitas aulas [com as TIC]” (Entrevista docente EA) 

Esta professora, que gosta de trabalhar com tecnologias, considera que o facto de não 

haver salas devidamente equipadas impede a realização de aulas com apoio das TIC: 

“nós se calhar se tivéssemos tipo uma sala que tivesse sempre o videoprojector montado, 
sempre lá, uns quantos computadores a funcionar na sala de aula para além das tecnologias 
de informação se calhar utilizava, utilizava mesmo à vontade para montes de coisas, mas 
assim é difícil.” (Entrevista docente EA) 

E continua com o mesmo sentimento:  

“Mas acho que se tivéssemos até melhores condições utilizaríamos muito mais, não é?” 
(Entrevista docente EA) 

Ela é muito sensível às questões logísticas da utilização dos computadores nas aulas, 

acentuando o carácter burocratizado que uma metodologia com tecnologias acarreta:  

“É mais fácil dar uma aula sem ter ali os computadores todos montados sem (…) sem ter que 
requisitar a sala que dá trabalho sem ter que ver se aquilo está muito ocupado ou pouco 
ocupado, se cabem lá todos ou não cabem, se os computadores estão todos a funcionar ou 
não.” (Entrevista docente EA) 

Na verdade, ela chama a atenção para um problema real da utilização das TIC nas 

nossas escolas. É que utilizar as tecnologias não é, para a grande maioria dos 

professores, um problema de fácil resolução. Há uma série de trâmites que se têm de se 

cumprir, até se chegar à sala de aula e preparar uma aula com o computador torna-se, 

pois, um processo mais trabalhoso e que acarreta mais riscos. Para além disso, o tempo 

é outra questão a ter em conta, quando se planifica uma aula com computadores: 

“aquilo é uma chatice sempre que quero dar uma aula, primeiro vais, imagina, tens três blocos 
de 90 minutos por exemplo numa manhã e como é que tu fazes, por exemplo, na aula do meio 
tu vais precisar de usar o computador, aquilo é uma loucura, tu não tens tempo, simplesmente 
tu não tens tempo” (Entrevista docente EA). 

Um factor a ter em conta é a circunstância da professora que, à partida, parece ter 

atitudes mais pró TIC não mencionar o espaço/equipamento como um óbice à utilização 

das TIC na escola. Esta professora (MZ) utiliza as tecnologias com empenhamento, pelo 

que não apresenta razões justificativas para não usar as TIC. Por outro lado, esta 

professora é responsável pelo espaço da ciberteca, passando lá muito tempo da sua 

actividade profissional, o que poderá ser uma razão para não sentir este obstáculo. Ela 

está habituada ao espaço, sabe geri-lo, pode contar com ele sem ter necessidade de 

grandes adaptações para dar as suas aulas, sem grandes burocracias, sem medo das 

partidas que a tecnologia muitas vezes prega. Ela usa a ciberteca duma forma natural.  

A professora MF, pertencendo à mesma escola desta, não tem a mesma opinião:  

“é quase impossível [dar aulas com computadores] este período, está tudo marcado até ao final 
do período.” “Poderia estar muito mais equipada (…) se tivéssemos mais duas ou três salas 
estariam cheias, tenho a certeza”. (Entrevista docente MF) 
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Ela acrescenta uma outra vertente à limitação proveniente dos espaços com tecnologias 

que é o facto das salas não chegarem para todos os potenciais utilizadores. Dito desta 

maneira, poderemos ter um pouco de confiança no avanço da sociedade do 

conhecimento nas escolas, apesar de outros testemunhos bem menos optimistas. 

Da observação feita nas aulas destas professoras há a referir que não nos apercebemos 

que os espaços e o equipamento fossem os verdadeiros motores da falta de utilização 

das TIC com alunos. Apesar das diferenças de gestão destes espaços/equipamentos por 

cada escola, pareceu-nos que as limitações advinham mais da falta de hábito dos 

professores de programarem aulas de inglês nessas salas, usando essas 

estratégias/ferramentas. 

Os alunos da professora CC, de qualquer modo, também mencionaram o problema da 

falta de condições para as aulas com as TIC e confessam que os equipamentos não são 

adequados ao trabalho. Um dos alunos admite:  

“os equipamentos são obsoletos, eles já foram dados por empresas por serem antigos”; “os 
equipamentos não permitem. São antiquados”. (Entrevista alunos docente CC). 

Uma outra aluna deste grupo de entrevistados também confessa:  

“Não há condições para dar aulas com o computador!”  

Um outro aluno diz: 

“Não há condições para tal nesta escola! Nem que a professora quisesse (Entrevista alunos 
docente CC). 

2.1.2.2 Crenças metodológicas 

As crenças metodológicas das professoras entrevistadas podem ser um factor de 

resistência à utilização das TIC com alunos. Assim, a professora MF poderá ser um 

exemplo disso. Ela não adere facilmente às tecnologias, apesar de já ter utilizado 

pontualmente webquests que fez nas formações TIC que frequentou, e justifica esse 

facto de várias maneiras. Ela confessa que os professores que não usam tecnologias 

acham “muito mais fácil agarrar no manual e mandarem os miúdos fazerem a 

metodologia que o manual indica do que estar propriamente (…) a planificar outro tipo de 

aulas”. Ela acha que “dá muito mais trabalho”. Esta docente acredita nos manuais como 

porto seguro das suas aulas:  

“o livro de estudo acompanhado, tem uma série de fichas, não é?” (Entrevista -docente MF). 

Os suportes tecnológicos que utiliza são os CDs que, como diz: “vêm das editoras com 

os programas e tenho as fichas, têm ideias para planificações.” Usa também o CD que as 

editoras mandam agora com os manuais que são apenas áudio:  
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“Só uso o CD mas é para fazer listening, mas não é no computador. É áudio. A editora só 
manda mesmo áudio”. (Entrevista -docente MF). 

Como se vê por estes excertos da entrevista à professora MF, esta docente apresenta 

crenças metodológicas bastante tradicionais, não se percebendo nas suas palavras 

grande interesse em avançar por outros caminhos metodológicos que não os que ela 

conhece bem e que sabe que resultam.  

Ela não sabe trabalhar com o Powerpoint porque não considera que valha a pena o 

esforço, achando o programa limitativo:  

“Se calhar é por preguiça. Sinceramente porque às vezes as coisas que se podem apresentar 
em PowerPoint, não é? Dá muito mais trabalho do que fazer um acetato, uma coisa assim.”; 
“(…) dá muito mais trabalho. É limitativo também, acho eu (…) não dá para dar toda a 
informação que eu tenho para dar, (…). Eu tenho de usar várias coisas para dar toda a 
informação que tenho. Com acetatos utilizo o retroprojector, utilizo o quadro (…). E as fichas 
que dou nas aulas com fotocópias e é isso tudo, mas é uma informação muito mais ampla”. 
(Entrevista docente MF). 

A questão das editoras não incluírem nos manuais suportes tecnológicos para o 

computador, poderá ser um factor de manutenção do velho paradigma de ensino nas 

disciplinas em geral e de inglês em particular. 

No lado oposto situa-se a professora entrevistada MZ. Ela não compreende as pessoas 

que resistem à utilização das TIC:  

“ainda continua a haver pessoas que dizem que a utilização do computador é uma forma de 
quebra de comunicação, eu estou absolutamente contra isso”. (Entrevista –docente MZ). 

As suas crenças metodológicas vão no sentido das metodologias centradas no aluno, no 

desenvolvimento de projectos para autonomizar os alunos e fazê-los crescer através da 

aquisição de competências.  

A meio caminho situa-se a professora EA, adepta das tecnologias, apesar de manifestar 

alguma ansiedade perante a perspectiva de utilizar as TIC na sala de aula, optando pela 

aula dita “tradicional, normal”: 

(…) tu tens que fazer alguma parte da aula sempre normal entre aspas mais daquela agora 
calam-se todos e escrevem e depois há uma parte que tem que ter estas maluquices de vez 
em quando (…)” (Entrevista docente EA). 

Ela considera as aulas com as tecnologias como “maluquices”, mantendo, assim, a sua 

postura de manutenção do velho paradigma de educação:  

“(…) Os mais velhos tu consegues dominá-los, entre aspas, mas muito melhor(…) “é que não 
consigo controlar aquilo tudo. Tens 20 e tal alunos, cada um com a sua dúvida, cada um com o 
seu problema, cada um com a sua matéria para estudar. Percebes? É assim um caos. Tu 
podes tentar, oh meninos hoje vamos só não sei quê e pões um grupo a trabalhar no 
computador e tudo bem. O problema é que tu não consegues, percebes, estás com uns a fazer 
umas coisas, são muitos, muita gente e tu és só uma professora.” (Entrevista docente EA). 
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É de notar, de qualquer modo, que a professora EA nos deixou observar uma aula em 

que usou os computadores com alunos do 10º ano, onde se pôde notar algumas das 

questões descritas anteriormente. 

De acordo com as anotações retiradas na aula observada desta docente, a ideia com que 

se ficou é que “ela poderia rentabilizar o seu trabalho, fazendo mais propostas a cada par 

de alunos, de acordo com o seu ritmo de aprendizagens individual, tendo como ponto de 

partida o trabalho com o computador. Deste modo, a professora poderia autonomizar os 

seus alunos, respondendo às suas ansiedades e percursos pessoais”. (observação aula 

docente EA). 

Na verdade, estes alunos poderiam ter tido “uma panóplia de actividades diferenciadas 

com a utilização do computador e/ou da Internet” que poderia ter dado à aula “um outro 

ritmo e eventualmente mais aprendizagens” (observação aula docente EA). No entanto, a 

segunda parte da aula, já com os computadores desligados por ordem da professora, 

pareceu querer dizer aos alunos “agora é que é a valer” (observação aula docente EA). 

A observação da aula desta professora ajudou, de facto, a desvendar a sua atitude para 

com as TIC, especialmente no que diz respeito à sua utilização com alunos. Ela é boa 

professora de Inglês e não é a tecnologia que confere mais qualidade às suas aulas. Isso 

está patente no discurso dos seus alunos entrevistados, tendo também sido referido na 

grelha de observação da aula desta docente: 

“As três alunas entrevistadas no final da aula, manifestaram o seu agrado pelas aulas de inglês 
e pela professora, dizendo que na aula de inglês era indiferente o uso ou não do computador, 
uma vez que a aula “não é uma seca” e por isso não achavam imprescindível a utilização dos 
computadores. Noutras aulas “de seca” o computador poderia ajudar muito a motivar os 
alunos” (observação aula docente EA). 

O testemunho da quarta professora (CC) é exemplar quanto à questão que estamos a 

analisar neste eixo da categoria resistência à utilização das TIC. As suas convicções 

quanto aos métodos para ensinar inglês constituem, na verdade, um factor de resistência 

à utilização das TIC. Vejamos os seus testemunhos na entrevista que teve a amabilidade 

de nos conceder 

“ao pô-los em frente ao computador, como único, o mesmo objectivo para todos, não sei” (…) 
será uma perda de tempo estar em frente ao computador, “percebes, virados de costas porque 
o que eu quero é uma actividade muito mais interactiva, mais comigo e com eles”. (Entrevista 
docente CC). 

E a docente continua:  

“não me parece que os alunos estejam a avançar muito mais ao nível pedagógico, a nível de 
ensino com as novas tecnologias, quer dizer há muitas vantagens, mas não ganho muito, muito 
com isso a nível da língua Inglesa, percebes?” (Entrevista docente CC). 
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A docente não compreende a mudança de paradigma de ensino com as tecnologias, 

vendo apenas os aspectos circunstanciais da utilização das TIC:  

“em vez de estarem ali todos com os olhinhos para um único computador e ver uma fotografia 
muita pequenina, não. Eu tenho cartolinas grandes (…) são dezenas que eu tenho com os 
temas mais diversos e quando é preciso ao nível do enriquecimento do vocabulário, (…) 
conseguem estar ali a falar durante um minuto. Uma imagem dá para falar um minuto ou uma 
hora”. (Entrevista docente CC). 

Pelo que pudemos constatar as crenças metodológicas são, de facto, um elemento de 

resistência à utilização das TIC com alunos. Professores mais abertos à inovação utilizam 

as TIC e compreendem o seu papel no ensino, apesar da grande maioria pender para os 

velhos métodos que já utilizam com experiência e que sabem que resultam. Enfrentar 

novos desafios parece ser já um pouco complicado para três destas docentes (CC, MF, 

EA) o que poderá ser explicado pela idade e pelos anos de serviço destas docentes. Será 

que a docente MZ é apenas a excepção que confirma esta regra? 

Curiosa é também a opinião de uma das alunas entrevistadas acerca do uso das TIC no 

ensino de Inglês: 

Não (é usado o computador nas aulas de Inglês) O Inglês é mais gramática e textos!. 
(Entrevista alunos docente CC). 

No entanto, da parte dos alunos não há registos significativos que ajudem a perceber o 

que pensam os alunos realmente das metodologias e/ou das crenças metodológicas dos 

professores. Talvez os alunos neste campo se tenham fechado um pouco por respeito 

aos seus professores, temendo que as suas opiniões fossem tornadas públicas, o que se 

poderia tornar incómodo para eles. 

2.1.2.3 Competências tecnológicas de professores e alunos 

A falta de competências tecnológicas dos professores parece ser um dos factores que 

leva a atitudes de resistência à utilização das TIC por parte destes docentes. Na análise 

destas entrevistas a quatro professoras tentaremos perceber se esta hipótese se 

confirma. 

A professora MZ, cujo perfil pró TIC vem sendo traçado ao longo desta análise, afirma 

que os professores não usam as tecnologias porque: 

“(…) não querem pegar nas coisas, não são capazes de digitar um texto no teclado porque 
aquilo parece sei lá o quê. (…) “São pessoas que têm medo de serem postos em causa. Que a 
sua competência seja posta em causa.” (Entrevista docente MZ). 

De acordo com esta opinião, a falta de competências tecnológicas por parte dos 

professores leva a que estes profissionais se distanciem das tecnologias, com medo se 

serem postos em causa. Poderíamos talvez dizer que hoje em dia, nesta era do choque 

tecnológico assumido pelas instituições governamentais, não é politicamente correcto 
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dizer-se que não se trabalha com o computador. Por isso, os professores têm medo do 

ridículo, do analfabetismo tecnológico exposto perante uma turma de adolescentes 

entrosados com as tecnologias, conhecedores duma linguagem que esses professores 

não dominam. 

A professora CC apresenta várias resistências em relação ao uso das TIC com alunos e 

mesmo pessoalmente. No entanto, esta docente tem consciência da desvantagem que 

isso constitui. Diz ela que se sente “um bocadinho parasita” e não se sente à vontade 

porque: 

“perco imenso tempo, arrelio-me, perco imenso tempo e quero fazer gracinhas que depois não 
sei. Primeiro tenho que estar à vontade para depois usar”. (Entrevista-docente CC). 

Ela pensa que está “em desvantagem” e que não se sente bem: 

“pela primeira vez profissionalmente (…) eu sinto-me a ficar para trás. (…) cada relutância 
minha equivale um ponto para trás”. (…) “estou a tornar-me dependente, coisa que 
anteriormente nunca na vida me tinha surgido”. (Entrevista-docente CC). 

Mesmo a professora EA fala em resistência em relação às máquinas:  

“Eu própria (…) parecia que tinha um bocado medo da máquina” (Entrevista-docente EA). 

Ela compreende bem o receio que outros sentem quando começam a trabalhar com o 

computador:  

“eu até senti no princípio, se calhar o que muita gente sente, quando as pessoas não tiveram 
contacto com qualquer coisa e de repente “está aqui isto”. A pessoa tem quase receio.” 
(Entrevista -docente CC). 

A professora MF também comenta a falta de competência tecnológicas:  

“nós temos pessoas que têm mesmo uma espécie de recusa à utilização do computador 
porque não o dominam bem” (Entrevista - docente MF). 

Ela própria descreve como insere imagens em texto: 

“Mas como eu não tenho scanner em casa nem sei usar o scanner”. “Não, não uso, quer dizer, 
já usei mas lá na escola, mas como não tenho em casa não é hábito usar o scanner. Acabo por 
cortar uma imagem ou um texto e depois colar naquele espaço e depois faço o resto do teste. 
Normalmente faço isso, [cortar e colar manualmente uma imagem] mas ir buscar uma imagem, 
isso sei”. (Entrevista - docente MF). 

A docente afirma isto com convicção, tentando demonstrar as suas competências 

tecnológicas, em contraponto com o que diz adiante:  

“Mas nós sabemos e eu sei que há pessoas que abertamente dizem isso “eu não sei mexer 
num computador”. Trago sempre as coisas feitas pelo meu filho, por exemplo”. (Entrevista -
docente MF). 

Parece pois poder confirmar-se que a falta de competências tecnológicas é mesmo um 

dos grandes factores de resistência à utilização das TIC pelos professores. 

Uma aluna da professora CC admite que a sua professora de Inglês poderia às vezes 

usar o computador para: 
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“variar” mas “com formação, como em todo o lado. Agora usa-se o computador para tudo, mas 
ninguém sabe trabalhar com isso”. (Entrevista - alunos CC). 

Os alunos quase todos manifestaram ter algum conhecimento tecnológico e praticamente 

todos se disponibilizariam para ajudar os professores, em caso de qualquer entrave nos 

trabalhos sob o ponto de vista tecnológico e praticamente são todos da mesma opinião de 

que essa ajuda da sua parte é muito bem recebida pelos professores que os consideram 

normalmente com mais competências tecnológicas do que eles próprios. 

Algumas opiniões de alunos demonstram o que acabámos de dizer: 

“Aceitam! Sem problema”; “claro! Ajudamos em tudo, porque percebemos mais do que eles”; 
“aceitam, claro! Somos quase da mesma idade. Não há problema nenhum!” (Entrevista -alunos 
CC); “aceitam, às vezes até são eles mesmo (….) às vezes são os próprios professores a pedir 
ajuda. (Entrevista-alunos MF). 

2.1.3 Factores de adesão à utilização das TIC  

Nesta categoria pretende-se analisar os factores de adesão ao uso das tecnologias, 

mencionados pelas professoras. Tentaremos apreciar a eventual interferência das 

crenças metodológicas com as vantagens de utilização das TIC, com as atitudes de 

inovação e, eventualmente, com o facto de se trabalhar em projecto. 

Paralelamente, a análise de conteúdo tentará desvendar se a motivação dos alunos é 

também um dos factores de adesão, salientados pelas professoras. Tentaremos 

evidenciar as atitudes de adesão manifestadas pelas professoras e as razões para tal. 

A análise será efectuada de acordo com 5 eixos: motivação dos alunos, trabalhar em 

projecto, equipamento de espaços com tecnologias, atitudes de inovação/crenças 

metodológicas e vantagens de utilização das TIC que serão observados como um bloco 

de peças com interacção entre si.  

2.1.3.1 Motivação dos alunos 

Começaremos por tentar desvendar se a motivação dos alunos contribui para o 

aparecimento de atitudes de adesão às TIC 

A professora MF diz-nos que usar o computador com exercícios de gramática “talvez seja 

mais motivador do que estar sentada com eles, com um livro de gramática aberto a fazer 

exercícios com eles a esse nível.” E em relação a outros alunos, que não os seus, ela 

afirma:  

“vejo por outros miúdos de outras disciplinas e de outros colegas que saltam e ficam 
encantados da vida quando têm acesso ao computador, para poderem ter uma aula com o 
computador, eles gostam”. (Entrevista docente MF) 

Ela fala também da questão disciplinar e de como as TIC e a motivação dos alunos para 

com o trabalho com estas ferramentas podem ajudar a resolver este problema:  
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“E sempre que bato à porta [da sala de computadores] e vou falar com qualquer colega e me 
abrem a porta eles estão entretidíssimos num sítio onde não há outra distracção em que ali é 
mesmo aquilo.” “Estão motivados, fazem barulho, mas estão atentos àquilo. Não estão 
dispersos como estão muitas vezes na aula.” (Entrevista docente MF) 

Por outro lado, a professora EA diz:  

“e também para os miúdos aprenderem coisas, eles acham giro. Por exemplo, a primeira vez 
que eu levei, eles já tinham ouvido falar em portáteis, mas muitos ainda não tinham visto um 
portátil e então ah! Que giro, e depois toda gente mexeu, se tu visses como eu acabei com o 
computador, (…) toda a gente teve que mexer, fazer festas ao computador, essas coisas.”; 
“mas eles ficam todos contentes, quanto mais confusão melhor, mas ficaram muitos contentes 
mexeram, mexeram”. “Isto é tão engraçado para os miúdos, são mesmo engraçados, e os mais 
pequenos então são mesmo da gente se matar a rir, mas enfim são muito giros. Eles querem e 
interessam-se, eles querem saber, acham muita piada.” (Entrevista docente EA) 

A professora MZ, apesar de não falar expressamente em motivação, fala das TIC como 

algo que a ajuda a ensinar inglês:  

“Vejo-me como uma professora que quer motivar os alunos para a aprendizagem e o Inglês 
não é uma coisa estanque. “ “Eu quero é que eles gostem de aprender.”, “depois até começam 
a gostar de Inglês”, “alunos que vieram com experiências de Inglês terríveis, que nunca tiveram 
professor ou que e agora dizem “ eu até gosto de Inglês”. (Entrevista docente MZ) 

A professora CC não manifesta qualquer opinião sobre esta temática, demonstrando o 

seu desconhecimento do papel das TIC como uma possível ferramenta de ensino, 

estando de acordo com o que já foi apresentado anteriormente do seu perfil de 

resistência às TIC. 

Para a grande maioria de alunos entrevistados as TIC na sala de aula são (seriam), de 

facto, um factor de motivação na disciplina, conforme já foi referido anteriormente. 

Isto mesmo foi testemunhado nas aulas observadas em que foram utilizadas as TIC, 

especialmente as da docente MZ, onde os alunos impuseram nitidamente um 

prolongamento das aulas com tecnologias, ao contrário do que a professora tinha 

planeado.
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2.1.3.2 Equipamento de espaços com tecnologias 

Outra questão que poderá ser entendida como factor de adesão às TIC é o equipamento 

de espaços com tecnologias. Na verdade, a professora MF tem uma opinião muito 

positiva da sua escola em relação aos espaços TIC, dando a entender que este facto 

potencia a utilização das tecnologias pelos professores e pelos alunos da escola, não se 

referindo a si em particular, uma vez que ela tem consciência que pouco utiliza estas 

ferramentas. 

“Tecnologicamente falando considero uma boa escola, tem duas salas muito bem equipadas, 

muito usadas, eles usam muito as tecnologias lá na escola. Não digo que seja em 100%, mas 

muita gente usa e os alunos também procuram bastante. Temos uma sala que é ciberteca que é 

utilizada para aulas e quando não é utilizada para aulas tem sempre professores que 

acompanham os miúdos e eles podem lá estar, procuram bastante e fazem pesquisas sobretudo 

na Internet. Temos uma sala de estudos com computador e acesso a Internet, também temos 

uma mediateca com três computadores, dois deles com acesso à Internet também, e depois 

temos um projector, um portátil com projector, além do da ciberteca, numa sala anexa ao 

conselho executivo que também é muito utilizado porque quando há um professor que está na 

ciberteca outro quer apresentar trabalho e vai lá para cima e é inclusive muito utilizado para 

formação. Fazem lá às vezes cursos de formação.” (Entrevista docente MF) 

A professora MZ, da mesma escola tem também uma opinião coincidente em relação aos 

espaços TIC, e também ela fala da importância da formação de professores na escola:  

“nós temos o Centro de Recursos que é a Ciberteca e Mediateca e a sala de estudo equipada 

com aquilo que nós temos conseguido comprar e adquirir e às vezes herdar e está aberto a 

todos os alunos em regime individual, em regime facultativo que está aberto aos professores 

para utilizarem aquele espaço para aulas, portanto para pesquisa como para realização de 

trabalhos como para apresentação de trabalhos, tudo isso e nós também temos que ter algum 

cuidado em dar formação aos professores ou procurar informação.” (Entrevista docente MZ) 

A professora EA, com muitas queixas dos espaços TIC, considera muito difícil dar aulas 

com as TIC, precisamente pela falta de condições: 

 “Isto é impossível, eu levo o computador para trabalhar, mas…” 

Quanto à professora CC, ela considera que até poderá usar as TIC com determinadas 

condições: 

“se houver uma sala a que eu possa levar os (…) alunos e estão ali e computadores 
disponíveis e todos ligadinhos e prontinhos sem estarmos a perder [tempo] “Ah professora isto 
não liga, ah professora, venha aqui”. (Entrevista docente CC) 

Como vemos, as salas bem equipadas poderão ser mais um factor estrutural de adesão 

às tecnologias, entre outros, como as atitudes de inovação e as crenças metodológicas 



O tratamento de dados  Capítulo IV 

 169 

dos professores, associadas ao trabalho em projecto onde as TIC desempenham um 

papel preponderante, que passaremos a analisar em seguida. 

Apesar de termos consciência da importância de haver salas tecnologicamente bem 

equipadas, constituindo um factor de adesão ao uso das TIC nas escolas, parece-nos, 

como já referimos, que esta é uma razão mais aparente do que real, uma vez que da 

nossa observação das aulas nas três escolas o que entendemos é que não será pela 

falta de um grande número de salas equipadas que os professores de inglês não utilizam 

as TIC com os seus alunos. É certo que se todos os professores das escolas aderissem a 

estas ferramentas nas suas aulas, as salas com computadores teriam necessariamente 

de aumentar, ou então a gestão da sua utilização teria que ser repensada dum modo 

mais eficaz. De qualquer modo, compreende-se que ainda não é fácil para qualquer 

professor planificar uma aula com tecnologias sem ter que verificar atempadamente a 

disponibilidade dos espaços, e a qualidade dos equipamentos, o que pode ser impeditivo 

do normal funcionamento da prática lectiva. Mas a pergunta fica: então e não se passou o 

mesmo com os outros meios áudio-visuais, como o retroprojector e o vídeo? Será que as 

TIC são tão diferentes destes media, neste aspecto particular da sua integração na 

prática lectiva? 

Também os alunos mencionam a questão das salas equipadas com tecnologias como 

factor de adesão: 

“Há escolas melhores com computadores com Internet disponíveis a qualquer hora” (Entrevista 
alunos docente EA) 

“[A escola é avançada. Porque há computadores novos com ligação à Internet melhor)” 
(Entrevista alunos docente EA) 

“Uso pouco a Internet. Não tenho em casa; na escola uso, tenho e-mail e tudo, sim vejo o e-
mail, para aí uma vez por semana! ” (Entrevista alunos docente CC). 

A observação das aulas também veio confirmar que salas bem equipadas, disponíveis 

aos professores são de facto um elemento de adesão e de facilitação da utilização das 

TIC no ensino. 

No entanto, as duas aulas que visitámos onde não usaram o computador pertencem a 

escolas onde as TIC têm já uma longa tradição de utilização por vários docentes, 

havendo por isso as condições mínimas para as professoras, se quisessem, as terem 

utilizado. 

A observação da aula da professora EA demonstrou, por outro lado, como é necessário 

acreditar mesmo nas vantagens das tecnologias, para se conseguir ultrapassar as 

limitações impostas à docente quanto à utilização da sala equipada com computadores, 
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neste caso protagonizadas por uma funcionária que se considerava com o poder 

necessário para impedir este procedimento, não fosse a persistência da professora que 

conseguiu ultrapassar a situação de impasse. 

 

2.1.3.3 Vantagens na utilização do computador 

A professora MF tem dúvidas sobre se há vantagem na utilização do computador na sala 

de aula: 

“[a aula] corre bem e eles aprendem bem, não é? Portanto, eventualmente [o computador] 
poderá ser um reforço, mas eu não diria fundamental, eles gostam da aula nas carteiras que 
tivemos também no nosso tempo”. (Entrevista docente MF) 

Ela confessa: 

“já tive casos em que a aula tinha mais sucesso e a aula corria-me muitíssimo melhor quando 
estavam no computador”. (Entrevista docente MF) 

De qualquer modo, esta docente vê as tecnologias como coadjuvantes disciplinares na 

sala de aula:  

“penso que até serve para os controlar em termos de comportamento. Porque ali eles 
comportam-se bem”. (Entrevista docente MF) 

 Esta postura é também assumida pela professora MZ que diz: 

“ (…) para mim é muito bom porque eu acho que eles já são tão alvoraçados e eu gosto muito 
pouco de ambientes de grande confusão. Eu gosto de ver as pessoas a trabalhar com calma e 
como deve ser e na sala de aula. Este processo é um processo muito mais complicado em sala 
de aula normal.” (Entrevista docente MZ) 

Já a professora EA não tem dúvidas quanto às vantagens da utilização do computador: 

“poupa-se imenso tempo, imenso trabalho também, para além de … é um meio nomeadamente 
a Internet, é um meio que permite tudo e mais alguma coisa”. (Entrevista docente EA) 

Ela acha as TIC uma vantagem no ensino: 

“ (…) desde o apelo aos miúdos à facilitação do trabalho ou ao facto de ser mais fácil de 
corrigir as coisas porque aquilo é só …não risca, não estraga, não apaga com corrector, não 
pinta, não… essas coisas todas, muda a imagem daqui para ali tão rapidamente, não é como 
numa cartolina, agora já está colado aqui, pois, já não dá, o ser giro para toda a turma, eles 
verem um trabalho ali.” (Entrevista docente EA) 

Esta docente apresenta uma atitude manifesta de adesão às tecnologias, apesar de 

colocar muitas questões, especialmente de logística, que obstam ao seu uso em contexto 

de sala de aula. No entanto, ela tem uma postura de adesão à inovação, sobretudo para 

estar perto dos interesses dos alunos:  

“Tive que aprender, o que eram essas coisas todas para estar ao nível do miúdos também, ir 
ao encontro dos interesses, das questões dos miúdos porque comecei a ver, vou ficar par trás 
e isto não pode ser, foi por causa disso, foi uma necessidade, foi sobretudo uma grande 
necessidade de aprender, de chegar aos miúdos, sobretudo”. (Entrevista docente EA) 

A professora MZ considera que as TIC são uma vantagem: 
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“o computador tem à mão tudo o que eles precisam, não precisam andar aí a ir buscar uma 
tesoura para fazerem recortes (…). Eles fazem uma pesquisa, eles produzem um texto, tiram 
fotografias, tratam imagens, não montam, publicam, sem precisarem de irem buscar borracha, 
lápis, tesoura, régua e essas coisas todas”. (Entrevista docente MZ) 

Ela acha uma vantagem, uma vez que “podem mesmo assim deslocar-se a outros sítios 

quando não sabem fazer pesquisa na Internet, por exemplo ir até à Mediateca fazer 

pesquisa.” Ela é uma professora reflexiva e interessada em aprender e inovar, como foi o 

caso das TIC: 

“Foi por interesse, estás a ver! Eu interesso-me por tudo, até me interesso por Física Quântica 
(…)” (Entrevista docente MZ) 

Quer sempre saber mais e ensinar mais qualquer coisa do que aquilo que aprendeu e 

considera que trabalhar em projectos é um trabalho a tempo inteiro:  

“eu tenho aulas à tarde ou tenho aulas de manhã, mas fico o dia todo na escola porque estou a 
trabalhar nos projectos”. (Entrevista docente MZ) 

Para além disto, esta docente apresenta um perfil de inovação que poderá estar na base 

da sua postura pró TIC em educação:  

“nós estamos num mundo de mudança, em constante mudança cada vez mais e nós não 
conseguimos estar à frente da mudança, mas podemos tentar acompanhá-la para podermos 
continuar a ser eficientes e dar respostas às necessidades reais quando as pessoas pedirem. 
Para podermos dar resposta temos que estar abertos à mudança e tentar estar adaptáveis 
temos de ter capacidade de estar em constante renovação e constante formação, seja ela 
formal, seja ela informal. Porque achei que as coisas estavam sempre a mudar e eu tinha de 
estar a par e queria saber fazer as coisas de outra maneira, queria saber fazer melhor” 
(Entrevista docente MZ) 

Quanto à professora CC, ela não vê vantagens no uso do computador, a não ser na 

elaboração do teste: 

“(…) porque há tanta coisa e nós somos solicitados para tanta coisa e há livros que são 
centenas de horas de trabalho de grupos de professores para lançar um livro”. (Entrevista 
docente CC) 

Além disso confessa: “não vou complicar mais a minha vida do que já está”. Ela tem uma 

postura mais tradicional, fazendo a apologia do livro por oposição ao computador, e da 

fotocópia como uma tecnologia de inovação, em confronto com a sua experiência na 

faculdade de cópia de documentos à mão. 

Estas quatro visões sobre as vantagens, ou não, da utilização das TIC no ensino de 

Inglês puderam ser confirmadas durante a observação das suas aulas. Na verdade, as 

duas professoras que acreditam mais nas tecnologias como factor de inovação e de 

mudança ao serviço da didáctica de línguas, usaram o computador na aula observada, 

talvez porque acreditam nas suas vantagens, apesar de, mesmo assim, se dever fazer a 

distinção entre a postura da professora MZ e da docente EA. 
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As outras duas professoras, apresentando atitudes também com tonalidades diferentes 

para com a utilização das TIC no ensino de línguas, não acreditam verdadeiramente nas 

suas vantagens, eventualmente pela falta de competências tecnológicas, associada à 

falta de formação e possivelmente ao apego às suas crenças metodológicas de ensinar 

Inglês, há muitos anos, com a certeza de que resultam. 

Como já foi referido anteriormente, a grande maioria dos alunos entrevistados concorda 

que a utilização das TIC nas aulas de Inglês é uma vantagem, por ser mais motivante, 

por permitir novas dinâmicas, por facultar aulas mais inovadoras, mais giras, mais 

variadas, etc. 

A maioria dos alunos da professora MZ admitiu, como já foi referido anteriormente, que 

“se pudessem dar um conselho aos professores diriam que usassem mais computadores 

nas aulas” (Entrevista alunos Professora MZ).  

Apenas duas alunas da professora MZ manifestaram que preferiam aulas sem 

computador. De qualquer modo, estas alunas não têm Internet em casa, o que as 

desmotiva para as tecnologias e poderá ser a razão para esta atitude. Outras duas 

alunas da professora EA também consideram que lhes é indiferente a utilização das 

tecnologias nas aulas de Inglês, porque gostam das aulas e por isso não acham 

necessário.  

2.1.3.4 Trabalhar em projecto 

As professoras MZ, EA e MF consideram que trabalhar em projecto é um dos modos de 

melhor se usar as tecnologias. A professora MZ diz: 

“eu uso as TIC para fazer produtos para a escola e mesmo os projectos, os projectos da escola 

e nos meus projectos, nos projectos da escola”. (Entrevista Professora MZ) 

A professora EA relembra:  

“já usei [as TIC] até. Aquele projecto de intercâmbio, por exemplo.” E ainda ““projectos em que 
os alunos começavam a escrever para os colegas para o estrangeiro por e-mail ou darem 
artigos da escola deles para os miúdos de outras escolas para eles conhecerem para quando 
eles lá fossem ao país já conhecerem”. (Entrevista docente EA) 

A professora MF também menciona o trabalho de projecto associado à utilização das TIC: 

“E hei-de ir este ano [à ciberteca]. Em trabalho de projecto. Sim eles fazem um trabalho de 
projecto” (Entrevista docente MF) 

No entanto, esta professora tem uma percepção tradicional do uso das tecnologias e até 

do trabalho de projecto:  

“o próximo tema do livro, que é sobre os jovens e o consumo, onde têm muitas coisas variadas, 
sou capaz de aproveitar talvez e fazer um trabalho de projecto que é uma área que eles 
gostam”. “Partimos de pesquisas e depois eles têm feito entrevistas, por exemplo, para 
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fazerem fora da escola ou isso e põem a entrevista ali, e depois a apresentação do produto 
final, também é feito no computador”. (Entrevista docente MF) 

De qualquer modo, há a salientar o destaque dado pelas três docentes à ligação trabalho 

de projecto-tecnologias, podendo levar-nos a concluir que o trabalho de projecto é, na 

verdade, outro dos factores que induzem à utilização das tecnologias. 

Na observação das aulas, esta questão do trabalho de projecto não foi visível em 

nenhuma das docentes. 

Também as entrevistas dos alunos não foram concludentes em relação a este tópico da 

investigação. 

2.1.3.5 Atitudes de inovação  

Pensamos que este eixo de análise das atitudes de inovação por parte das professoras 

poderá também se cruzado com a questão das características de personalidade das 

professoras e com as suas concepções metodológicas. Será que os professores que 

usam mais o trabalho de projecto nas suas aulas são também os mais inovadores e por 

isso usam mais as TIC? A análise destas entrevistas parece confirmar estas hipóteses. 

Das quatro professoras entrevistadas, apenas duas (MZ e EA) apresentaram no seu 

discurso sinais de uma postura de inovação. A professora EA afirma: 

”actualmente não sei porque tentei sempre ir evoluindo, não sabia, aprendia, fazia formação ou 
estudava ou sei lá. Lembro-me que fui das primeiras pessoas na minha escola a ter um 
computador”; ela remata com uma máxima que traduz o seu sentir em relação à evolução das 
metodologias de ensino: “Sim, inovar um pouco para desanuviar” (Entrevista docente EA) 

Nesta frase parece poder decifrar-se a postura desta professora em relação à utilização 

das tecnologias, e que já foi, aliás, sobejamente apresentada. Ela considera que as TIC 

são um divertimento, “para desanuviar”, qualquer coisa que dê um pouco de animação às 

aulas, sem, no entanto reflectir mais profundamente sobre a mudança de paradigma 

educacional, a partir das TIC, sem verdadeiramente querer alterar a sua metodologia de 

ensino. É curioso confrontarmos esta sua postura com a indicação de uma das suas 

alunas de que a aula de Inglês não é “uma seca”, pelo que não achava importante que as 

aulas integrassem as TIC. Também ela entendia as TIC apenas como alguma coisa para 

desanuviar. 

Por outro lado, a professora MZ é de opinião que inovar é fundamental: 

“Porque achei que as coisas estavam sempre a mudar e eu tinha de estar a par e queria saber 
fazer as coisas de outra maneira, queria saber fazer melhor. Ela considera que: precisa de” 
lhes ensinar qualquer coisa de novo”. (Entrevista docente MZ) 
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Trabalhar em projecto com as TIC parece ser uma característica de professores 

inovadores, que acreditam nas metodologias activas centradas no aluno, para as quais é 

necessário haver salas devidamente equipadas. 

Por outro lado, quase todos os alunos foram de opinião de que os professores que mais 

usam as TIC são os “mais novos e mais inovadores” (entrevista alunos docente MF). 

Apesar das idades das professoras entrevistadas ser muito aproximada, não deixa de ser 

curioso que foram as duas professoras ligeiramente mais novas que usaram os 

computadores nas aulas observadas. Poderá ser apenas uma coincidência, mas é 

interessante notar este facto. 

Estes parecem ser mais alguns dos factores que induzem à adesão ao uso das TIC nas 

escolas com alunos. Resta saber se tivermos estas condições todas reunidas se a 

utilização das tecnologias se fará com outro empenho e dinâmica. Um outro estudo 

poderá retomar esta investigação e tentar descobrir se esta hipótese se concretiza ou 

não. 

2.1.4 Formação em TIC  

Nesta categoria tentaremos pôr em evidência se há alguma razão de causa-efeito entre a 

necessidade das professoras fazerem formação contínua em TIC com o facto de 

nenhuma delas ter tido tecnologias na sua formação inicial, e ainda se este facto é ou 

não importante para as docentes, relativamente às suas atitudes de maior ou menor 

adesão ou renitência ao uso das TIC com alunos. Por outro lado, um dos eixos de análise 

nesta categoria diz respeito aos efeitos que a formação contínua teve ou não na prática 

docente destas professoras. 

2.1.4.1 Formação contínua em TIC: razões e efeitos 

Dada a idade das entrevistadas, nenhuma delas fez formação inicial em TIC, mas todas 

fizeram formação contínua em tecnologias, em vários locais, incluindo a ESE de Setúbal. 

Nestes cursos de formação todas elas dizem ter produzido materiais para o ensino, 

eventualmente de inglês.  

A professora EA admite que o que faziam “tinha a ver, por exemplo, com o ensino das 

línguas através das TIC no geral, por exemplo, como didactizar unidades utilizando as 

TIC, metodologias que se poderiam utilizar sem serem aquelas tradicionais” (Entrevista 

docente EA). 

Diz a docente: 
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“Portanto, foi tudo muito prático, sempre teve muita teoria também, mas era tipo a teoria está 
aqui vamos nós experimentar como é que é, portanto eu acho que foi tudo muito bom”. 
(Entrevista docente EA) 

Esta professora diz ter feito formação em TIC “sobretudo [por] necessidade de utilizar as 

TIC, mesmo ao nível das línguas estrangeiras”. (Entrevista docente EA) 

E continua, afirmando: 

“se calhar se eu tivesse investigado a nível sozinha, pronto, eu lá chegava, mas assim levei 
muito menos a perceber qual a relação das TIC com as línguas por exemplo. Ao princípio 
TIC/Língua não tinha nada a ver com isso” (Entrevista docente EA). 

E continua a apresentar as razões para ter feito formação em TIC:  

“Acho que foi uma necessidade  de ter que aprender e tentar também chegar um bocadinho 
aos interesses dos alunos porque as coisas foram evoluindo e os miúdos dizem também, eh 
pá, esta acabou o curso há quantos anos?” (Entrevista docente EA) 

Foi, por isso, pelos alunos e para os alunos que esta docente decidiu enfrentar este 

desafio de aprender a trabalhar com as TIC. Ela diz-nos: 

”tive que aprender, o que eram essas coisas todas para estar ao nível do miúdos também, ir ao 
encontro dos interesses, das questões dos miúdos porque comecei a ver, vou ficar par trás e 
isto não pode ser, foi por causa disso, foi uma necessidade, foi sobretudo uma grande 
necessidade  de aprender, de chegar aos miúdos, sobretudo”. (Entrevista docente EA) 

Ela considera que a formação foi fundamental para começar a trabalhar com tecnologias 

com os seus alunos:  

“Sim, por exemplo, já tinha pensado nessas coisas, mas não sabia muito bem como é que se 
fazia, tipo por exemplo, projectos em que os alunos começavam a escrever para os colegas 
para o estrangeiro por e-mail ou darem artigos da escola deles para os miúdos de outras 
escolas para eles conhecerem para quando eles lá fossem ao país já conhecerem. Sim. Mais 
recentemente os blogues, obviamente, não são?” (Entrevista docente EA) 

No entanto esta docente privilegia a auto formação como responsável por esta postura 

pró TIC:  

“Eu acho que tem muito a ver com a formação também há muita coisa que fui investindo, que 
fui procurando sozinha, acho que tem muito a ver com isso” (Entrevista docente EA). 

A professora MZ refere:  

“Comecei com o Word, Internet depois todos os programas do Excel, aquela história toda. 
Havia tarefas que tínhamos de desenvolver e havia objectivos a que nós tínhamos que chegar 
através de passos e pronto. No final tínhamos que apresentar um trabalho que ilustrasse as 
aprendizagens que tínhamos desenvolvido. (…) A reflexão era feita nos vossos seminários. 
Quando eu ia mesmo aos seminários é que eu fazia a reflexão” (Entrevista docente MZ) 

Esta docente fez formação contínua em tecnologias “por interesse. Eu interesso-me por 

tudo, até me interesso por Física Quântica”. Apesar de ser especialmente por interesse 

que fez formação, ela confidencia que fez formação contínua em tecnologias porque: 

“achei que as coisas estavam sempre a mudar e eu tinha de estar a par e queria saber fazer as 
coisas de outra maneira, queria saber fazer melhor. (…) É o que eu gosto. Sou muito exigente”. 
(Entrevista docente MZ) 
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Este é um perfil de professora bem diferente das anteriores. Ela adere às tecnologias e 

consequentemente à formação nesta área porque é muito exigente consigo própria, e 

não quis/quer ficar para trás, quando vê o mundo à sua volta a mudar. Ela tem uma 

atitude de adesão às tecnologias, porque são inovadoras e ela quer fazer as “coisas de 

outra maneira, quer saber fazer melhor.  

Quanto aos efeitos da formação que tem feito, ela diz:  

“essa formação nesse tipo de software serviu-me para aplicar os princípios ao software 
disponível que nós temos disponível.” (Entrevista docente MZ) 

Diz que a formação realizada “tem muito efeito, teve e tem”. A entrevistada considera que 

os efeitos da formação se viam ao nível da passagem de conhecimentos em tecnologias 

que ela faz para os seus alunos: 

“estou a falar das minhas experiências em saber trabalhar imagem, inserir imagem, em saber 
formatar texto, punha-os a fazer os trabalhos deles com essa qualidade. Mais do que eu 
mostrar-lhes aquilo que sabia. Pretendi pô-los a fazer aquilo que eu sabia, pronto” (Entrevista 
docente MZ) 

Ela acredita na partilha de conhecimentos com os alunos como mais um efeito da 

formação feita:  

“naquela altura tínhamos apenas 4 computadores no princípio e eu devo dizer que turmas 
imensas fizeram apresentações que nós já usámos no estrangeiro, já exportámos várias vezes 
e que representaram a escola” (Entrevista docente MZ). 

A análise das respostas desta docente remete-nos para um perfil de professora que usa 

as TIC com os seus alunos e que é reflexiva, interessa-se pelo mundo à sua volta, adopta 

atitudes de mudança para acompanhar os tempos, aprende a trabalhar com diferentes 

programas para estar a par com as mudanças e também para partilhar estes 

conhecimentos com os seus alunos, acreditando que estas competências em TIC lhes 

serão tão úteis como a aprendizagem de inglês, fim último das suas preocupações 

enquanto professora desta língua. Será que esta professora poderá ser considerada 

como tendo o perfil paradigmático de professor(a) tecnólatra? Tudo nos leva a crer que 

sim, especialmente a partir das conclusões retiradas da revisão da literatura feita. 

A professora MF atenta apenas nas ferramentas com que trabalhou, não referindo 

eventuais produtos, finalidades dos mesmos e/ou metodologias tratadas: “uma [oficina] 

era com o Powerpoint e outra era a fazer páginas web”.  

Quanto às razões que a levaram a fazer formação contínua em TIC, ela diz:  

“porque senti necessidade . Depois de começar a utilizar, realmente senti necessidade. Achei 
curioso resolver muitos problemas mesmo em termos da prática lectiva, de planificação, isso 
tudo e tem sido muito útil (…)” (Entrevista docente MF). 



O tratamento de dados  Capítulo IV 

 177 

Esta docente, apesar de pouco utilizar as TIC com os alunos, tem uma consciência muito 

clara dos efeitos desta formação em TIC no seu trabalho com alunos. É curioso 

atentarmos no que ela diz sobre este assunto:  

“Teve [efeito], sempre que trabalho com eles na ciberteca, não é? Ao mesmo tempo que faço 
webquests, evidentemente vou para lá fazer pesquisa com eles e depois organizo o trabalho 
todo que é feito no computador.” E mais adiante confessa: “Se não [tivesse feito formação], não 
poderia fazer isso” (…) “tenho um à vontade que não tinha naquela altura, como é evidente”. 
(Entrevista docente MF) 

A docente diz que já fez três webquests que estão neste momento na página da escola e 

que ainda às vezes utiliza. 

De qualquer modo, a professora admite que não foi ela que ensinou os alunos a usarem 

os programas que utilizam; ela apenas sugeriu, mas admite que a sua postura “acaba por 

fazer com que eles apresentem da mesma maneira como viram que lhes foi apresentado 

a eles”. 

Ora, é muito curioso analisarmos este testemunho, porque esta professora utiliza o 

computador com os seus alunos, talvez só uma vez por ano, em trabalho lectivo e quase 

sempre usando os mesmos webquests que produziu no âmbito da formação contínua 

que fez na ESE de Setúbal. Nunca mais produziu materiais novos para usar com os seus 

alunos, mesmo depois de lhe ter sido oferecida ajuda para tal. Ela tem, de facto, uma 

relação com as TIC muito pragmática, usando apenas o que já não lhe causa problemas 

nem de gestão da sala de aula, nem de aprendizagens mais elaboradas em tecnologias, 

nem gasto de tempo, nem de alteração das suas metodologias de sucesso garantido.  

O que será preciso fazer então para levar os professores, que até fazem formação em 

TIC, a querer actualizar-se, a investir em inovação, a ter vontade de experimentar novos 

caminhos, novos percursos, neste caso, na didáctica de línguas? Esta é outra questão à 

qual este estudo não parece ir dar resposta. O que parece ser um facto irrefutável é que, 

mesmo os professores que não são muito tecnológicos, acreditam que é a formação que 

os leva a terem outra postura perante as TIC, mesmo que isso não represente uma 

grande alteração nas suas práticas lectivas. 

A professora CC diz que já fez alguma formação em TIC, mas foi fundamentalmente para 

obter os “ créditos (…) esse foi o incentivo inicial” que a levou a este tipo de formação. 

Ela admite também: 

“ter aulas gratuitas, pronto uma coisa que eu sabia que me ia ser indispensável” foi uma razão 
para fazer formação em TIC, mas “(…) [eram] os créditos, que eu precisava”. (Entrevista 
docente CC). 
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A docente fez dois cursos, mas sem efeitos sobre o trabalho a desenvolver com os 

alunos. Lembra-se do curso que fez na ESE de Setúbal: 

“há muito tempo” (…) onde “tudo era novidade e gostei imenso, sim porque, pronto aí vê-se 
mesmo a nível da língua Inglesa a introdução de texto e mudar coisas e descobrir coisas” 
(Entrevista docente CC). 

 No entanto, não houve qualquer resultado de alteração da sua prática, visando a 

utilização das TIC com os alunos. A professora diz que a formação que realizou em TIC 

não teve qualquer efeito no trabalho com alunos, porque: 

“eu chegava aqui a casa e o computador era um que nem eu ligava, tinha medo de estragar 
alguma coisa, sei que realmente eu chegava a casa e não tinha esse contacto”. (Entrevista 
docente CC) 

É que ela não se “sentia motivada” para o trabalho com o computador, para além da 

questão tempo que a aprendizagem do trabalho com as tecnologias exige, numa fase 

inicial, e que desmotiva quem não estiver convencido das suas potencialidades, como 

parece ser o caso desta docente. O facto da professora não ter ultrapassado a sua falta 

de competências tecnológicas, através da formação, leva a que nunca tenha pensado em 

usar as TIC nas suas aulas. 

Poderemos concluir que professores não motivados, com fracas competências 

tecnológicas, com muitos anos de serviço de carreira docente, sem grandes incentivos 

para alterarem práticas já há muito usadas, eventualmente com sucesso, assumindo uma 

postura tradicional na vida e na escola, pouco atreita à mudança traçam o paradigma do 

perfil de professor renitente às tecnologias. 

Perante estas constatações há que perguntar se haverá ainda alguma coisa a fazer em 

relação a estes docentes, de modo a poderem alterar as suas práticas no sentido de 

integrarem as tecnologias, ou se temos apenas que aguardar que as novas gerações de 

professores resolvam esta lacuna de uma forma natural. Isso terá necessariamente a ver 

com a sua formação inicial que deve integrar um programa delineado que altere as suas 

posturas em relação à integração das TIC nas suas futuras aulas.  

2.1.5 Utilização das TIC  

Nesta categoria analisamos os fins para os quais as quatro professoras entrevistadas 

usam as TIC, se usam a Internet e para quê, e sobretudo se as TIC e a Internet são parte 

integrante do seu discurso, especialmente no que diz respeito à sua utilização em 

contextos educativos. Esta análise tentará desvendar as diferenças de atitude para com 

as TIC por parte das quatro professoras, tentando fazer luz sobre os resultados apurados 

a partir do questionário. Tentaremos ainda confrontar estas atitudes com o que dizem os 
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alunos sobre a mesma problemática, incluindo as notas das observações das aulas das 

docentes que, de algum modo, possam ajudar a esclarecer ou a confirmar os resultados. 

2.1.5.1 A Internet 

A professora MF tem da Internet uma ideia quase romântica de algo onde tudo se 

encontra sem outra alternativa para se obter informação. Diz ela, em relação à sua 

utilização: “sempre que aparece um tema novo, evidentemente tenho que ir à Internet à 

procura”. 

No entanto, há que referir que esta docente não tem, por opção, Internet em casa nem e-

mail pessoal. Diz que não lhe fazem falta, uma vez que tem acesso na escola. De 

qualquer modo, ela considera que a Internet é fundamental para o trabalho dos alunos: 

“tem de ser [fundamental] se não falam sobre quê?” E ainda:  

“aqueles que são trabalhos mais elaborados, vê-se que vão mesmo à Internet e se preocupam 
em procurar, que eles têm que falar sobre alguma coisa, e onde é que eles vão procurar, é lá” 
(Entrevista docente MF). 

Ela tem consciência que a grande maioria usa a Internet como fonte principal de 

informação e compara até com outros tempos:  

“Antigamente, lembro-me, iam a revistas, livros, enciclopédias. Até iam à mediateca procurar. 
Neste momento eles não vão, têm em casa e se não têm em casa há uma colega que tem e 
vão a casa de outro e organizam-se assim”. (Entrevista docente MF). 

A docente parece considerar que a Internet é fundamental para os outros usarem, 

nomeadamente os seus alunos; no que diz respeito ao seu uso pessoal ela passa bem 

sem essa ferramenta, apesar de admitir:  

“como estou na mediateca sempre e os miúdos estão lá sossegados a estudar e a minha 
função neste momento é estar ali a tomar conta deles, entre aspas, acabo por ir à Internet” 
(Entrevista docente MF). 

De facto a Internet, para esta professora, está longe de ser fundamental, apesar de ser a 

ferramenta tecnológica que mais utiliza com os seus alunos, nomeadamente quando usa 

os webquests que realizou na formação contínua de professores, como já foi referido 

anteriormente. 

A professora EA relata boas práticas de utilização da Internet com uma turma de 3 alunos 

de Alemão, que resultava bem, dado o apoio personalizado que dava aos seus alunos. 

Descreve também uma outra prática com alunos de Inglês em que estes tinham de ir à 

biblioteca procurar palavras novas no site do Dr. Good Word’s Office: 

“E os miúdos assim ah que giro, oh professora hoje a palavra era não sei quê quer dizer isso 
quer dizer o quê? E depois tinham que explicar aos outros. Um dia ia um ao computador, 
noutro dia ia outro, por exemplo nos 10 minutos de aula, vá lá alguém à biblioteca ou sala de 
computador experimente, vá lá ver num instantinho qual foi a palavra que hoje mandaram e os 
miúdos iam ver e depois diziam “professora hoje foi não sei quê”. (Entrevista docente EA) 
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É de notar que a aula observada desta docente incluiu um trabalho com a Internet, 

apesar de ela considerar muito complicada a utilização das TIC na sua escola por 

questões logísticas. 

A professora MZ tem uma postura de adesão total à utilização pessoal e profissional da 

Internet:  

“para trabalho, para trabalhar, para desenvolver as minhas pesquisas para comunicar com as 
pessoas que eu comunico no mundo inteiro, para dar resposta atempadamente às urgências e 
às necessidades, é isso. É indispensável (…) [para] “comunicar, pesquisar, mas muito 
comunicar. Estou ligada à Internet, nem que seja para pesquisar alguma coisa, alguma 
legislação, qualquer coisa que eu precise no momento.” (Entrevista docente MZ) 

Ela refere a Internet como algo realmente importante no seu quotidiano, bem diferente da 

professora MF e mesmo da professora EA, apesar desta última docente manter 

actualmente um blogue pessoal muito participado, o que lhe confere outra dinâmica de 

utilização da Internet não referida por ela. 

A professora MZ fala imenso da sua perspectiva de utilização da Internet: “mas em casa 

também utilizo a Internet porque eu não consigo fazer tudo aqui na escola.”  

Ela não tem utilizado a Internet para publicar nada com os seus alunos nem para 

desenvolver trabalho colaborativo com outras escolas, o que nos parece curioso, apesar 

da sua explicação ser absolutamente plausível:  

“mas como eu acho que neste momento eles nem sequer sabem escrever como deve ser, não 
vou pô-los a fazer, a trocar e-mails porque acho que é contra producente, percebes? Quando 
eles estiverem prontos para isso, eu tenho várias escolas pelo mundo fora que vão querer 
colaborar comigo neste campo, neste momento ainda não”. (Entrevista docente MZ) 

Ela também nunca fez um trabalho mais orientado com os alunos e a Internet, por 

exemplo, ela nunca quis fazer um webquest. “Eu sinto que o webquest é uma forma do 

professor continuar a controlar tudo”, apesar de considerar que orienta sempre a 

pesquisa dos alunos, uma vez que está sempre com eles:  

“oriento sempre, pontualmente, mas nunca digo onde é que eles vão buscar, ensino-lhes a 
fazer pesquisa, mas nunca lhes digo sites específicos porque eu gosto de saber que eles 
descobrem também e como estou ali com eles presente, eles vão-me sempre mostrando aquilo 
que vão encontrando. Portanto não oriento a pesquisa de uma forma determinista. Percebes? 
Porque eles são todos diferentes. Enquanto que um webquest é igual para todos, embora 
depois…assumam papéis diferentes.” (Entrevista docente MZ) 

Estas entrevistas provam que a Internet pode ser e é utilizada de formas muito diferentes 

por pessoas diferentes, mesmo que desempenhem a mesma função durante vários anos. 

Ora isto poderá ser confirmado pelos testemunhos da quarta entrevistada.  

A professora CC utiliza a Internet, praticamente só pelo e-mail, que diz usar quase 

diariamente. De resto ela utiliza a Internet de uma forma muito precária, pesquisando 
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alguma coisa, viagens por exemplo, um dos seus hobbies. De qualquer modo, não se 

mostra muito motivada: 

“vou-me interessando mais, mas noto que não quero perder tempo naquilo. Noto que prefiro ir 
ou usar a revista para um lugar junto ao sol, e estar li, estar a folhar (…)”.(Entrevista docente 
CC) 

Com os alunos também não usa, apesar de lhes dizer para pesquisarem:  

“Eles é que podem usar, procurar qualquer coisa na Internet”. Neste momento pedi realmente 
para pesquisarem o significado “Rap” e ficaram-me de ver na Net, quero ver quem é que tem 
tempo. Até agora nada, estou à espera que alguém diga: Professora já vi na NET”. (Entrevista 
docente CC) 

A sua utilização da Internet, ou melhor do e-mail com os seus alunos limita-se à análise a 

fazer a alguns e-mails recebidos pela professora de amigos que ela fotocopia e leva para 

as turmas para trabalhar com os alunos sob o ponto de vista do vocabulário, e da 

gramática. 

Como é visível, esta docente não acredita muito na Internet como ferramenta ao serviço 

do ensino de Inglês, sobretudo quando o seu público é constituído por trabalhadores 

estudantes: 

“agora estes trabalhadores que estão todo o dia aflitos que vêm à noite para as aulas (…) noto 
que não têm tempo nem para se coçar nem para comerem para entrar às 7”. (Entrevista 
docente CC) 

Na entrevista a alguns dos seus alunos, porém, isto não se confirma, uma vez que os três 

alunos (dois homens e uma mulher) que de disponibilizaram para tal manifestaram à 

vontade com as tecnologias e com a Internet, não correspondendo ao perfil traçado pela 

professora. 

Os alunos também mencionam a Internet como factor principal de utilização das 

tecnologias, sendo referidas principalmente as finalidades de comunicação, lazer e de 

pesquisa, muito particularmente em casa: 

“Uso todos os dias em casa e na escola às vezes” (Entrevista alunos Professora EA) 

“[A Internet uso] para trabalho e lazer, para tirar filmes, vídeos, etc.” (Entrevista alunos docente 
CC) 

 “[uso a Internet] para falar com amigos, para pesquisar para a escola e para mim”. (Entrevista 
alunos docente EA). 

“Uso a Internet] para falar com amigos, para desenvolver blogues, para pesquisar para jogar. 
(Entrevista aos alunos docente EA). 

Quanto aos alunos da professora MZ, como já foi referido, a grande maioria diz ter 

computador com ligação à Internet e a actividade que mais lhes agrada fazer em casa 

com estas ferramentas é “falar com os amigos no Windows Messenger”. (Entrevista aos 

alunos da docente MZ). 
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Os alunos da professora MF falam também da Internet na escola noutra vertente – a da 

construção de páginas, o que aconteceu uma vez no desenvolvimento dum projecto, 

demonstrando, assim, a as suas competências tecnológicas: 

“nós [alunos] criámos o tema e fizemos uma página da Internet sobre esse tema” (Entrevista 
alunos docente MF). 

 

É de realçar novamente o facto dos alunos atribuírem, de qualquer modo, pouco valor à 

utilização da Internet no trabalho para a escola e na escola. 

2.1.5.2 Finalidades de utilização das TIC 

Quanto às finalidades de utilização das TIC também há diferenças significativas entre as 

quatro entrevistadas. 

A professora CC não usa as TIC em contextos educativos: 

“nem há espaço físico lá para isso, que eu saiba, nunca vi nunca ouvi que as minhas colegas 
façam isso, ou deram uma aula muito gira porque trabalharam com os computadores” 
(Entrevista Professora CC). 

Ela não vê vantagens na utilização das TIC no ensino de Inglês. Claro que esta postura 

poderá ser explicada pelo facto da professora ter falta de competências tecnológicas, 

funcionando essa questão como um factor de inibição em relação ao uso das TIC em 

contextos educativos.  

Com atitude bem diferente, a professora MZ confessa: 

“no meu caso [as TIC] são favoráveis se não, não as utilizava. (…) porque eu só utilizo coisas 
que favoreçam esse aspecto, estás a perceber?” (Entrevista docente MZ). 

 Ela utiliza as TIC com alunos: 

”e o que é mais interessante há sempre alunos que acabam mais cedo e começam a 
representar-me junto dos outros e começam a ajudar”. (Entrevista docente MZ) 

Esta docente usa as tecnologias com desenvoltura e segue quase sempre o mesmo 
método:  

“geralmente faço com o projector, faço demonstração daquilo que quero que cada grupo faça e 
depois eles tentam reproduzir e vão-me chamando e eu saio de lá feita num oito porque são 
muitos e eu sou só uma”. (Entrevista docente MZ) 

Ela confessa que usa as tecnologias para:  

“me organizar, para comunicar, para produzir os meus materiais, para divulgar os meus 
materiais e para trabalhar com os alunos.” (Entrevista docente MZ) 

Além disso, tem uma postura muito interessante em relação às TIC, quando afirma: 

“são uma ferramenta de comunicação. Não são uma ferramenta TIC porque TIC, TIC para mim 
é uma coisa muito árida, é uma coisa muito árida mesmo. É uma coisa que tem a ver com 
fazermos uns inqueritosinhos sobre o que é o CPU, o que é isso, o que é aquilo, percebes?” 
(Entrevista docente MZ) 
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Na verdade, esta docente quer apenas dizer, segundo nos parece, que entende as TIC 

como ferramentas de utilização curricular transversal e que a tecnologia pela tecnologia 

não lhe interessa. Para ela faz sentido a integração das TIC nos vários projectos de 

escola e/ou de turma a que costuma estar ligada e não ensinar a tecnologia reduzida a si 

própria.  

Quanto à professora EA, com dificuldades em utilizar as TIC nas suas aulas, por falta de 

espaços equipados, como já foi referido, aproveita o que pode usar com o computador 

em favor das suas aulas e dos seus alunos:  

“eu levei o computador para a aula, mas foi e pronto, algumas já conheciam mas eu levei para 
eles verem, olha tenho aqui uma coisa dos (…) fui ao site apanhei isto podem ver e pronto 
depois foram ver no meu computador, pronto mas foi só no meu”. (Entrevista docente EA) 

Ela utiliza mais as TIC na preparação das suas aulas, dadas as dificuldades que sente na 

escola:  

“exactamente. Uma ficha em Word a partir do site (…) pus cá um baixo a origem e essa coisa 
toda e fiz duas fichas, uma completa e uma com traços para eles preencheram”. (Entrevista 
Professora EA) 

Ela afirma que usa o computador sob o ponto de vista pessoal e também profissional: 

“Profissional na preparação dos materiais e na pesquisa para os miúdos, (…) antes de os 
mandar pesquisar qualquer coisa, tenho que pesquisar eu para ver se não dá buraco e mesmo 
assim às vezes dá, mas também uso muito numa perspectiva pessoal, isso também é verdade” 
(Entrevista docente EA) 

O blogue que mantém com entusiasmo é o reflexo claro do que acabámos de referir 

quanto à abordagem pessoal que faz das tecnologias. 

A professora MF diz usar as tecnologias “para planificar, [para] fazer testes (…) [com] o 

processador de texto e na escola (…) com os miúdos”. (Entrevista docente MF) 

Ela apresenta vários contextos onde usa as TIC com e sem alunos, apesar do contexto 

sala de aula não constar do seu relato. Assim, ela fala do seu papel de acompanhante 

dos alunos na mediateca:  

“acompanho os miúdos quando estão a fazer pesquisa na Internet, por exemplo ao imprimir as 
coisas que eles têm que imprimir, a seguir indico-lhes mais ou menos o que é melhor dentro 
das disciplinas que estão a trabalhar, não é?” (Entrevista docente MF) 

Ela diz usar o computador “como uma forma de organização de trabalho”, (…) “de 

produção de texto (…), de pesquisa de informação.”  

De qualquer modo, ela tem um leque muito reduzido de competências tecnológicas que a 

levam a referir quase só o uso do processador de texto e pouco mais, para além de 

alguma pesquisa feita com a ajuda da Internet. Diz que o Excel usa apenas uma vez por 

período e tem que relembrar os procedimentos com o programa, cada vez que o usa: 
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“apago o período depois apago as percentagens e as classificações [e] é só preencher.” 
(Entrevista docente MF) 

Quanto ao Powerpoint ela tem uma opinião ainda menos optimista do seu uso, 

considerando-o um programa limitativo:  

“não dá para dar toda a informação que eu tenho para dar” (Entrevista Professora MF) 

A docente acha que aprender este programa dá mais trabalho do que vale, mas admite 

que poderá ser também “por preguiça” que não o aprende a usar. 

Quanto a outros contextos onde pudesse usar as TIC, para além da aula de Inglês, ela 

não descortina, de início, qualquer outra aplicação das tecnologias que pudesse 

implementar; no entanto, depois de sugerido, ela reflectiu sobre a hipótese de trabalhar 

com as TIC com alunos com necessidades educativas especiais (NEE):  

“poderia eventualmente ir para a mediateca sentar-me lá no computador com eles a fazer (…). 
eventualmente estou a pensar se estiver vago, posso me sentar lá na ciberteca com eles e ver, 
se posso utilizar por exemplo a nível gramatical. Temas gramaticais que têm aqueles 
exercícios engraçados e eles talvez seja melhor do que estar sentada com eles, que é a mais 
indicado também para fazer exercícios com eles a esse nível”. (Entrevista docente MF) 

No trabalho de projecto é que a professora acha que as tecnologias poderão ser uma boa 

achega: “O trabalho de projecto sem dúvida, é que deveria mesmo ser [apoiado pelas 

TIC].”  

As aulas destas docentes confirmaram estas posturas das professoras em relação às 

finalidades com que usam ou não as tecnologias de informação e comunicação.  

De facto apenas as professoras EA e MZ apresentaram aulas onde o computador foi 

usado, confirmando, assim, que são as duas docentes com perfil mais pró TIC, uma vez 

que utilizaram as TIC em contexto de sala de aula. 

As outras duas professoras (MF e CC) não usaram o computador nas aulas observadas e 

não se observou qualquer proposta de tarefas para casa onde se percebesse a 

necessidade de utilização do computador pelos alunos. 

As finalidades com que as professoras EA e MZ usam as tecnologias são pessoais e 

profissionais, o que vem realçar os resultados do questionário onde a maioria dos 

professores dizia usar as TIC para estes dois fins. 
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2.2 SÍNTESE DA ANÁLISE  

De todos os dados recolhidos foram feitas análises sucessivas que nos ajudaram a 

encontrar respostas para as questões investigativas iniciais. 

Na verdade, a análise criteriosa de todos os dados recolhidos provou ser a chave de ouro 

deste estudo, uma vez que tínhamos em mãos uma série de dados diferentes e 

complementares que puderam ajudar a desvendar o que estava oculto nesta investigação. 

Assim, se da análise estatística dos dados recolhidos no questionário ao distrito de 

Setúbal pudemos já antecipar as grandes tendências de resposta para as nossas 

questões, por outro lado, foram as análises das respostas às entrevistas das professoras 

que mais força vieram dar na confirmação ou infirmação das conclusões do questionário. 

As entrevistas aos alunos provaram ser um auxiliar precioso na tentativa de descoberta 

do que às vezes era inconsequente ou inconcludente na análise. Digamos que as 

entrevistas aos alunos ajudaram a centrar os problemas quando às vezes eles andavam 

em circuito fechado.  

No vértice oposto do triângulo, constituído pela análise dos dados obtidos através dos 

três tipos de instrumento de recolha, está a observação das aulas das quatro docentes 

que, à semelhança dos outros instrumentos, veio complementar esta análise duma forma 

às vezes pontual, outras vezes fundamental, em termos do que se viu e se anotou da 

dinâmica das aulas, da reacção dos alunos, da postura das professoras, do seu discurso, 

o que veio frequentemente reafirmar ou questionar os resultados obtidos pela análise dos 

dados recolhidos com os outros instrumentos.  

Após as várias súmulas realizadas, foi feita uma triangulação de todos os dados, 

recolhidos no âmbito desta investigação, tendo como estrutura base para essa análise e 

síntese final as cinco categorias, com os seus respectivos eixos de estudo que 

constituíram o cerne de toda a análise de conteúdo feita. 

A terminar este capítulo incluímos o quadro - síntese de toda a análise feita neste estudo, 

apresentando o que consideramos ser o resultado de toda a investigação.   
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2.3 TRIANGULAÇÃO DOS DADOS  

Quadro 27 – Triangulação dos dados 

Categorias de Análise Entrevistas a Professoras Entrevistas a Alunos Observação de aulas Questionário Comentários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA TIC  
 

Na escola; 
No grupo pedagógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As quatro professoras 
consideram que as suas 
escolas são aderentes à 
utilização das TIC, apesar de 
não poderem falar 
rigorosamente em cultura TIC 
nas escolas; 
Há espaços TIC nas quatro 
escolas e há interesse de uma 
percentagem de professores, 
mais ou menos expressiva, em 
trabalhar com as tecnologias. 
As quatro docentes falam de 
haver um interesse menor do 
que o resto da escola; no 
entanto, todas consideram que 
há já alguma utilização das TIC 
pelos professores de inglês, 
pelo menos na elaboração de 
testes e na pesquisa na 
Internet. 
Continuam, no entanto, a 
considerar os seus grupos 
pedagógicos tecnologicamente 
pouco desenvoltos 
 
 
 
 

 
A grande maioria dos alunos 
entrevistados é de opinião 
que a escola é 
tecnologicamente não muito 
avançada, se bem que 
entendam e quase desculpem 
esta situação. Acham que se 
usa mais do que já se usou e 
que as escolas estão umas 
melhor equipadas do que 
outras mas que têm ligação à 
Internet, o que lhes parece 
bem.  
Dos quatro grupos de alunos 
entrevistados, três têm uma 
posição mais crítica em 
relação à cultura TIC que se 
vive nas suas escolas; os 
alunos da professora EA têm, 
no entanto, uma posição 
diferente, aceitando de bom 
grado as condições em TIC 
que a escola lhes oferece. 
A maioria diz preferir as aulas 
(em geral) e de Inglês com 
tecnologias, apesar de duas 
alunas dizerem preferir as 
aulas sem computadores e 
uma outra que diz o uso do 
computador nas aulas de 
Inglês lhe é indiferente porque 
gosta das aulas como 
decorrem normalmente já que 

 
Há evidências de posturas 
eventualmente diferentes em 
relação às TIC por parte das 4 
escolas onde foram 
observadas aulas. 
De qualquer modo, pudemos 
confirmar que todas as 
escolas possuem espaços TIC 
onde estas professoras 
poderiam ir dar aulas, com 
mais ou menos facilidade de 
acesso, apesar de perceber 
que não é uma actividade que 
faça parte do quotidiano 
destas professoras, com a 
possível excepção da 
professora MZ que diz ir à 
ciberteca todas as semanas. 
De notar que as colegas que 
apresentam uma maior 
motivação para o uso das TIC 
as utilizaram na aula 
observada e que as outras 
duas não o fizeram, apesar de 
uma delas pertencer a uma 
escola que nos parece ter uma 
cultura TIC acentuada.  
Quanto à cultura nos grupos 
pedagógicos, não foi visível 
qualquer diferença a partir da 
observação das aulas. 
 

 
Parece poder demonstrar-
se uma eventual adesão 
da grande maioria dos 
professores inquiridos ao 
uso das TIC, fazendo-nos 
intuir uma certa cultura 
tecnológica destes 
professores, com uma 
utilização do computador 
em 87% dos casos para 
fins pessoais e 
profissionais, sendo que, 
a este nível, a baixa 
utilização das TIC em sala 
de aula (23,8%) ou 
noutros contextos 
educativos com alunos 
(33,3%) nos distancia 
rapidamente do conceito 
de cultura TIC neste 
grupo pedagógico. 

 
Talvez possamos 
concluir que não se 
pode ainda chamar 
de cultura TIC a 
existência de um 
maior conhecimento 
das potencialidades 
das TIC por parte 
das escolas e 
destes professores 
de Inglês. 
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CULTURA TIC  
 
 

não são monótonas.  
A preferência por aulas 
assistidas por computador é 
justificada por serem aulas 
mais “motivantes, diferentes, 
mais dinâmicas, giras, 
inovadoras, constituindo 
quebras de rotina”. 
Estes entrevistados têm 
posicionamentos diferentes 
em relação à experiência que 
têm de ter aulas de Inglês 
com computadores; os que 
não têm essa experiência 
gostariam de ter esse tipo de 
aula, e os que já a têm dizem 
que gostariam de ter mais. 
Dos quatro grupos de 
entrevistados, apenas um 
grupo (alunos da docente CC) 
nunca teve aulas de Inglês 
com o computador, apesar 
dos outros também referirem 
que não é uma actividade 
normal no seu quotidiano. 
Dois grupos----- 
A maioria destes alunos dizem 
que os professores que mais 
usam as TIC são professores 
jovens e inovadores, e um 
grupo (alunos da docente MF) 
refere também os mais 
experientes, tecnologicamente 
falando. Um outro grupo não 
consegue fazer essa distinção 
e o quarto grupo de alunos do 
7º ano não refere nada neste 
sentido. 

 
 
 
 



O tratamento de dados       Capítulo IV 

 189 

Categorias de Análise  
Entrevistas a Professoras 

 
Entrevistas a Alunos 

 
Observação de aulas 

 
Questionário 

 
Comentários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADESÃO ÀS TIC  
 

Motivação dos alunos;  
Trabalho em projecto; 
Atitudes de inovação; 
Informatização dos 
espaços;  
Vantagens de 
utilização das TIC:  
Crenças  
metodológicas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Motivação dos alunos 
 
Três das quatro professoras 
entrevistadas concordam 
que as TIC são um factor de 
motivação para os alunos, o 
que leva ao fenómeno de 
adesão a esta ferramentas 
por parte dos professores. 
 
 
 
 
 
2. Trabalho em Projecto 
 
Três das quatro professoras 
entrevistadas mencionam a 
pertinência da utilização das 
TIC no trabalho projecto. 
 
3. Atitudes de inovação 
 
Duas das quatro 
professoras inquiridas 
demonstram ter atitudes de 
inovação na sua actividade; 
são estas professoras (EA e 
MZ) que usaram o 
computador nas aulas 
observadas. 
 
 
 
 
 
 

 
1. Motivação dos alunos 
 
Quase todos os alunos 
confirmam que as TIC são um 
factor de motivação para as 
aulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Trabalho em Projecto 
 
Não há registos. 
 
 
 
 
3. Atitudes de inovação 
 
Alguns alunos entrevistados 
mencionaram o factor 
inovação, associado ao facto 
de eventualmente terem 
computadores na sala de 
aula; Disseram que as aulas 
seriam “mais modernas”, 
“mais inovadoras”.  
Dois dos quatro grupos de 
entrevistados dizem que 
quem usa mais o computador 
são os professores mais 
jovens e inovadores. 
 
 

 
1. Motivação dos alunos 
 
Nas aulas observadas 
registou-se o tipo de 
trabalho cooperativo dos 
alunos e a motivação nas 
actividades a realizar numa 
das turmas observadas; na 
outra, apesar de os alunos 
usarem o computador, não 
se percebeu que este 
fizesse a diferença na 
motivação dos alunos. 
 
2. Trabalho em Projecto 
 
Em nenhuma das aulas 
observadas se trabalhou em 
projecto, mesmo nas que 
usaram o computador. 
 
 
3. Atitudes de inovação 
 
As duas professoras que 
usaram o computador 
manifestaram ter atitudes 
de inovação pela aposta no 
tipo de aula que 
apresentaram. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Motivação dos alunos 
 
39,1% dos professores 
inquiridos dizem que “As 
TIC tornam as aulas mais 
motivantes para os alunos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Trabalho em Projecto 
 
O segundo valor com maior 
expressão de utilização das 
tecnologias é o trabalho de 
projecto e a área-escola 
(27,5%). 
 
3. Atitudes de inovação 
 
87% dos inquiridos dizem 
usar o computador para fins 
pessoais e profissionais e 
90% dizem usar o 
computador para pesquisar 
na Internet, o que por si só 
não é conclusivo mas pode 
ser um indicador de uma 
certa atitude de inovação 
dos professores de Inglês. 
 
 
 
 

 
1. Motivação dos alunos 
 
A motivação dos alunos 
parece ser um factor que 
leva os professores a, pelo 
menos, considerarem a 
utilização das TIC em 
contextos educativos, se 
bem que não nos pareça 
ser o factor determinante de 
adesão às tecnologias. 
 
 
 
2. Trabalho em Projecto 
 
Parece existir de facto uma 
ligação entre o trabalho de 
projecto e a adesão dos 
professores às tecnologias. 
 
 
3. Atitudes de inovação 
 
O computador parece estar 
ligado ao conceito de 
inovação; professores 
inovadores usam as 
tecnologias nas suas aulas, 
o que é apreciado pelos 
alunos. 
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ADESÃO ÀS TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Informatização dos 
espaços 
 
Espaços bem equipados 
sob o ponto de vista 
tecnológico são um factor 
de adesão ao uso das TIC 
de acordo com as opiniões 
das entrevistadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Informatização dos 
espaços 
 
Não há registos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Informatização dos 
espaços 
 
As salas de computadores 
que os professores usaram 
nas suas aulas eram 
razoavelmente bem 
equipadas, o que não 
causou, por isso, qualquer 
problema desta ordem. 
No entanto, as duas 
professoras manifestaram 
desagrado pelas condições 
de utilização dos 
equipamentos e/ou das 
salas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Informatização dos 
espaços 
 
Como factor de adesão, não 
há registos sobre os 
espaços/equipamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Informatização dos 
espaços 
 
Esta questão parece ser 
mais evidente pela negativa 
(falta de equipamentos e de 
salas convenientemente 
equipadas) do que pela 
positiva, percebendo-se, 
porém, que a adesão à 
utilização das TIC está 
nitidamente ligada a este 
factor. 
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Categorias de análise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESISTÊNCIA ÀS TIC 
 
Espaços/equipamentos; 
Crenças 
metodológicas;  
Falta de competências 
tecnológicas; 
Desvantagens da 
utilização das TIC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrevistas a Professoras 

 
1. Espaços/equipamento  
 
Três das quatro professoras 
mencionam este factor 
como um dos obstáculos à 
utilização das TIC com 
alunos. 
A professora com perfil de 
maior adesão às TIC 
(Docente MZ) não 
menciona este facto, talvez 
por ser responsável pela 
ciberteca e ter mais 
facilidade de acesso à sala 
e ao equipamento, com a 
inevitável aquisição de 
competências 
O acesso facilitado das 
tecnologias parece ser, na 
verdade, um factor de 
desbloqueio da inibição de 
se usar o computador no 
dia-a-dia com alunos. 
 
 
2. Crenças metodológicas  
 

Professores mais abertos à 
inovação utilizam as TIC e 
compreendem o seu papel 
no ensino, (Docente MZ), 
apesar da grande maioria 
pender para os velhos 
métodos que já utilizam 
com experiência e que 
sabem que resultam. 
Enfrentar novos desafios 

Entrevistas a Alunos 
 

1. Espaços/equipamento  
 
Os alunos não dão grande 
importância a este facto, 
apesar de terem a percepção 
das limitações do 
equipamento; dois dos quatro 
grupos entrevistados 
mencionam a falta de 
equipamentos adequados na 
escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Crenças metodológicas  
 
Não há registos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observação de aulas  

 
1. Espaços/equipamento  
 
Apenas em duas aulas 
observadas este factor pôde 
ser constatado. 
Numa das aulas o incidente 
à entrada da sala com a 
funcionária responsável 
pela sala demonstrou a 
pertinência deste factor na 
atitude de resistência dos 
professores à utilização das 
TIC. 

Quanto à aula da 
professora MZ decorreu 
sem problemas, apesar da 
professora a certa altura 
desabafar: “que bom seria 
se cada um tivesse um 
computador individual, não 
é?” 
 
 
 
2. Crenças metodológicas  
 
Na observação das aulas 
das professoras, pudemos 
constatar algumas das suas 
crenças metodológicas. 
Assim, a primeira diferença 
adveio, logo à partida, do 
tipo de aula que as 
professoras escolheram 
fazer para observação. 
Duas delas apresentaram 
uma aula com 

 
Questionário 

 
1. Espaços/equipamento  
 
Os maiores obstáculos a 
ultrapassar quanto à 
integração das TIC são a 
falta de computadores 
(42,1% e o acesso difícil às 
salas com computadores 
34,6%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Crenças metodológicas  
 
Não há registos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comentários 

 
1. Espaços/equipamento  
 
O acesso dificultado às 
tecnologias parece ser, na 
verdade, um factor de 
bloqueio e de inibição que 
os professores parecem 
sentir de usarem o 
computador no dia-a-dia 
com alunos. 
Apesar disso, os alunos não 
dão grande importância a 
este facto, assumindo com 
grande bonomia a 
inadequação e a falta de 
equipamentos na escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Crenças metodológicas  
 
As crenças metodológicas 
poderão ser, de facto, um 
elemento de resistência à 
utilização das TIC com 
alunos. No entanto, esta 
questão não  será decerto o 
factor mais evidente da 
resistência à utilização 
educativa das TIC. 
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RESISTÊNCIA ÀS TIC 
 

 
 
 

parece ser já um pouco 
complicado para três destas 
docentes (CC, MF, EA) o 
que poderá ser explicado 
pela idade e pelos anos de 
serviço destas docentes. 
Será que a docente MZ é 
apenas a excepção que 
confirma esta regra? 
 
Falta de competências 
tecnológicas 
 
Três das quatro professoras 
entrevistadas admitem que 
a falta de competências 
tecnológicas é um factor 
decisivo na resistência à 
utilização das TIC; a 
docente MZ também admite 
que este factor é visível em 
relação a muitos colegas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de competências 
tecnológicas 
 
Não há registos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

computadores, e outras  
duas não.  
De facto, foram as 
professoras com um perfil 
mais inovador (docentes MZ 
e EA) que integraram as 
TIC nas suas aulas. 
 
 
 
Falta de competências 
tecnológicas  
 
Não há registos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de competências 
tecnológicas 
 

Os professores inquiridos, 
na sua grande maioria 
(86,7%), consideram que 
precisam de mais formação 
em TIC, porque sentem 
falta de competências 
tecnológicas, como é 
evidente na resposta de 
61,3% dos docentes 
inquiridos no questionário 
ao concordarem com a 
afirmação “o uso das TIC, 
na sala de aula, exige 
novas competências ao/à 
professor(a)". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de competências 
tecnológicas 
 
A falta de competências 
tecnológicas é um factor 
decisivo para a manutenção 
da atitude de resistência à 
utilização das TIC com 
alunos, mesmo que os 
professores tenham já 
consciência das 
potencialidades das TIC no 
trabalho com alunos. Estes 
é que parecem não prestar 
muita atenção a este facto. 
Assumem acriticamente 
esta eventual limitação dos 
seus professores. Parece-
nos poder concluir que os 
alunos toleram este facto, 
uma vez que entendem que 
as questões etárias e 
geracionais explicam este 
afastamento dos 
professores desta área de 
saber.  
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Desvantagens da 
utilização das TIC 
 
Duas colegas com um perfil 
de maior resistência às TIC 
admitem as desvantagens 
da utilização das TIC, o que 
nos parece estar 
inteiramente ligado às suas 
crenças metodológicas: 

“São muitas horas de 
trabalho e é capaz de não 
compensar em termos de 
produto, não é?” Docente 
MF 
 
“será uma perda de tempo 
estar em frente ao 
computador, “(…), virados 
de costas porque o que eu 
quero é uma actividade 
muito mais interactiva, 
mais comigo e com eles” 
Docente CC 
 

Desvantagens da utilização 
das TIC 
 
Não há registos 

Desvantagens da 
utilização das TIC 
 
Não há registos 
 
 

Desvantagens da 
utilização das TIC 
 
Não há registos 

Desvantagens da 
utilização das TIC 
 
As desvantagens que os 
docentes poderão sentir 
com o uso das TIC 
prendem-se, como vimos, 
com as suas atitudes e 
crenças metodológicas, e 
naturalmente, com a falta 
de competências em 
tecnologias que os 
professores com um perfil 
menos aberto à inovação 
parecem ter mais tendência 
a apresentar. 
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Categorias de Análise Entrevistas a Professoras Entrevistas a Alunos Observação de aulas Questionário Comentários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAÇÃO EM TIC 
 
 

Formação inicial; 
Formação contínua; 
Razões para a 
formação contínua; 
Efeitos da formação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Formação inicial 
 
Nenhuma das professoras 
entrevistadas fez formação 
inicial em TIC. 
 
 
 
2.Formação contínua 
 
As quatro professoras já 
fizeram cursos ou oficinas 
em TIC, tendo frequentado 
alguma formação na ESE de 
Setúbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Razões para a formação 
contínua 
 
Três professoras falam de 
necessidade como a razão 
principal para terem feito 
formação em TIC, mas em 
duas delas (MZ e EA) esta 
necessidade tem a ver com 
o interesse em estar a par 
das mudanças do mundo 
fora da escola. 
A terceira destas três 
docentes (MF) diz que quis 

 
1. Formação inicial 

 
Não há registos. 
 

 
 
 
 

2.Formação contínua 
 

Os alunos das professoras 
MF e CC mencionaram o 
facto de haver necessidade 
de formação para os 
professores usarem as TIC 
nas aulas, ao mesmo tempo 
que demonstram a sua 
disponibilidade para ajudar 
os professores, uma vez 
que consideram que 
dominam melhor esta área. 
 
 
3. Razões para a formação 
contínua 
 
Não há registos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Formação inicial 

 
Não há registos. 
 

 
 

 
2.Formação contínua 

 
Não há evidências ou 
registos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Razões para a 
formação contínua 

 
Não há registos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Formação inicial 

 
75% dos professores inquiridos 
estão situados em níveis etários 
acima dos 36 anos, o que nos 
leva a crer que não tiveram 
formação inicial em TIC. 
 

2.Formação contínua  
 

Os professores responderam 
que fizeram formação em TIC 
autonomamente, ou com o apoio 
de amigos e familiares, ou ainda 
nas suas escolas, arrecadando 
cada uma destas alternativas 
cerca de 50% de respostas. 
Cerca de 80% dos inquiridos 
dizem ter feito formação de 
âmbito generalista e apenas 
20% dizem já ter feito formação 
específica de Inglês. 
 
3. Razões para a formação 
contínua 
 
Não há registos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Formação inicial 

 
Não podemos retirar 
conclusões em relação a 
este item no que diz respeito 
a atitudes de adesão ou 
resistência às TIC. 
 

2.Formação contínua  
 

Os professores de Inglês do 
distrito de Setúbal já fizeram 
alguma formação contínua 
em TIC, apesar de, em 
grande medida, a formação 
frequentada não ter tido 
objectivos centrados na 
disciplina que leccionam. 
 
 
 
 
 
3. Razões para a formação 
contínua 
 
Apenas as entrevistas às 
professoras nos indicam as 
razões da sua formação em 
TIC: necessidade e 
interesse, bem como algum 
pragmatismo por parte de 
uma docente das quatro 
entrevistadas (atribuição de 
créditos para o avanço na 
carreira docente). 
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FORMAÇÃO EM TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

aprender a trabalhar com as 
TIC “para resolver 
problemas” (MF). 
 
A docente CC diz que a 
formação que realizou foi 
apenas pelos créditos. 
 
 
4. Efeitos da formação 
 
Três das quatro 
entrevistadas dizem que a 
formação contínua em TIC 
teve efeito ao nível do 
trabalho com alunos (MF, 
EA, MZ). 
Apenas a docente CC 
afirma que a formação não 
teve qualquer feito no 
trabalho com alunos. Ela, na 
verdade, não usa o 
computador no trabalho com 
alunos, e mesmo a nível 
pessoal, a utilização que faz 
do computador é menor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Efeitos da formação 
 
Os alunos consideram que a 
formação é imprescindível 
para que os professores 
possam usar as TIC na sala 
de aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Efeitos da formação 
 

Apesar de todas as 
professoras terem feito 
formação em TIC, apenas 
duas quiseram mostrar as 
suas competências de 
ensinar Inglês com 
tecnologias nas aulas 
observadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Efeitos da formação 
 
74% dos inquiridos concordam 
que a formação em TIC que 
fizeram teve efeito no trabalho 
com alunos, apesar do grau de 
concordância com esta 
afirmação ser de diferentes  
níveis. 
De qualquer modo, os 
professores inquiridos, na sua 
grande maioria (86,7%), 
consideram que precisam de 
mais formação em TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Efeitos da formação 
 
A formação em TIC parece 
ser um factor decisivo para 
a alteração de práticas dos 
professores de Inglês, na 
perspectiva da integração 
das TIC no trabalho com 
alunos. 
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Categorias de Análise Entrevistas a Professoras Entrevistas a Alunos Observação de aulas Questionário Comentários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIZAÇÃO DAS 
TIC 

 
Utilização da Internet; 
Finalidades; 
Contextos 
educativos; 
Competências 
tecnológicas dos 
alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Utilização da Internet 
 
As quatro professoras falam em 
pesquisa na Internet, apesar de 
só três delas considerarem que 
usam a Internet com os seus 
alunos. 
Uma das professoras menciona 
a utilização da Internet para 
comunicar e para trabalhar, além 
da pesquisa. 
Uma das professoras diz que os 
alunos é que usam a Internet; 
ela não está grandemente 
interessada. 
 
2. Finalidades da utilização 
das TIC 
 
As quatro professoras 
apresentam finalidades variadas 
para usarem as TIC: 
para planificar, para fazer  
testes, (MF, EA); para 
comunicar, produzir e divulgar 
materiais (MZ); para usar o e-
mail e para ver fotografias (CC). 
 
 
 
 
 
 
 
3. Contextos educativos 
 
Três docentes dizem utilizar as 

 
1. Utilização da Internet 

 
Os alunos não atribuem 
nenhum peso especial à 
utilização da Internet no 
trabalho na escola e para 
a escola, apesar de 
usarem em casa, quase 
diariamente, para fins 
escolares e pessoais. O 
Messenger é o principal 
atractivo da Internet para 
falarem com os amigos. 
 
 
 
2. Finalidades da 
utilização das TIC 
 
Os quatro grupos de 
alunos têm experiência de 
trabalho com as TIC 
(utilitários do pacote 
Office) para fins pessoais 
e escolares, com uma 
frequência quase diária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Contextos educativos 
 
Os alunos não atribuem 

 
1. Utilização da Internet 

 
Duas professoras usam 
exactamente a Internet 
nas aulas observadas, o 
que parece agradar aos 
alunos, especialmente os 
da Professora MZ.  
De qualquer modo, na 
aula da professora EA, 
com a Internet pareceu 
haver desperdício de 
tempo.   
 
 
 
2. Finalidades da 
utilização das TIC 
 
O recurso usado foi a 
Internet em duas aulas 
observadas com 
finalidades diferentes: 
treino de itens gramaticais 
e de escrita em chat 
(docente EA) ; 
pesquisa em site 
determinado para recolha 
de informação e 
completamento de uma 
tabela do manual 
(docente EA). 

 
 

3. Contextos educativos 
 
Duas docentes (EA e MZ) 

 
1. Utilização da Internet 

 
A aplicação informática mais 
usada com alunos é a 
Internet, com 42,9% de 
respostas. 
A actividade com maior 
número de respostas é a de 
consulta, pesquisa e 
organização da informação 
com a Internet (49,6%). 
 
 
 
 
 
2. Finalidades da utilização 
das TIC 
 
A maioria dos professores 
inquiridos usa o computador 
na preparação das suas 
aulas, especialmente para 
elaborar fichas e testes 
(97%), para produzir 
materiais didácticos (86,6%) 
e ainda para fazer pesquisas 
na Internet para as suas 
aulas (83,8%). 
 
 
 
 
 
3. Contextos educativos 
 
47,9% dos inquiridos dizem 

 
1. Utilização da Internet 

 
A Internet é uma realidade que 
ninguém parece esquecer. 
Professores e alunos 
mencionam-na como fazendo 
parte dos seus quotidianos 
pessoais e até profissionais, 
se bem que neste âmbito haja 
ainda uma certa indefinição do 
papel deste recurso. Para os 
alunos, a Internet é 
maioritariamente comunicação 
e, para os professores, ela é 
fundamentalmente pesquisa. 
 
2. Finalidades da utilização 
das TIC 

 
Os professores de Inglês 
usam as TIC 
fundamentalmente na 
preparação das suas aulas.  
A Internet tem um lugar de 
estaque nesta utilização e 
ainda quando é usada nas 
aulas. 
As TIC são assim usadas com 
finalidades diversas, de acordo 
com os interesses e 
competências dos 
professores. 
 
 
3. Contextos educativos 
 
Há já uma percentagem 



O tratamento de dados       Capítulo IV 

 197 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILIZAÇÃO DAS 
TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIC em contextos educativos, 
quer seja em sala de aula quer 
seja noutros contextos como na 
mediateca. 
Uma das docentes explicita as 
razões porque não usa muitas 
ferramentas tecnológicas, 
afirmando que lhe daria muito 
trabalho aprender a trabalhar, 
por exemplo, com o Powerpoint; 
por isso não usa. (MF);  
Outra docente fala de usar as 
TIC mas mais na preparação 
dos trabalhos para os alunos 
(EA), e a docente MZ avança 
com uma descrição da utilização 
do computador nas suas aulas. 
Apenas uma das docentes 
entrevistadas diz não ver 
vantagem na utilização do 
computador nas aulas (CC) 
 
 
4. Competências tecnológicas 

dos alunos 
 

 
Especialmente três das quatro 
docentes entrevistadas 
mencionam a desenvoltura 
tecnológica dos seus alunos. As 
professoras chamam também a 
atenção para o facto do domínio 
de competências tecnológicas 
dos alunos não ter a ver com 
elas; os alunos já dominam o 
computador e usam as TIC para 
desenvolverem 
fundamentalmente trabalho 
autónomo em casa, para 

grande relevo à utilização 
do computador e mesmo 
da Internet no trabalho na 
escola. Quase acham 
justificável que a escola 
não use os computadores 
no seu quotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Competências 
tecnológicas dos alunos 
 
 
Os quatro grupos de 
alunos têm experiência de 
trabalho com as TIC 
(utilitários do pacote 
Office) para fins pessoais 
e escolares, com uma 
frequência quase diária. A 
Internet é muito referida e 
a comunicação pelo 
Messenger é também um 
dos principais atractivos 
do trabalho com a 
Internet, sob o ponto de 

usaram o computador nas 
suas aulas, de maneiras 
bastante diferentes e com 
materiais também 
diversos, apesar de 
ambas terem escolhido a 
Internet como recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Competências 
tecnológicas dos alunos 
 
 
O que se pôde observar 
nas aulas com o 
computador foi a relativa 
facilidade que os alunos 
apresentavam ao 
trabalhar com este tipo de 
equipamento e até ao 
usarem outras tecnologias 
em interacção com o 
computador, como foi o 
caso da utilização do 
telemóvel na aula da 
professora EA. 

que utilizam as TIC em 
contextos educativos; 18,8% 
dos professores dizem que 
não usam as TIC em 
contextos educativos. 
 
Os professores inquiridos 
apontam o contexto 
disciplinar como o que tem 
mais utilização das TIC, 
apesar de apenas 36,7% 
dos docentes o terem 
referido, sendo o valor 
seguinte com maior 
expressão de utilização das 
tecnologias o trabalho de 
projecto e a área-escola 
(27,5%). 
  
 
 
 
 

4. Competências 
tecnológicas dos alunos 

 
 
Apesar de 42,9% dos 
inquiridos terem consciência 
de que "os alunos, em 
muitos casos, dominam os 
computadores melhor do 
que os/as professores/as", 
eles não se sentem, no 
entanto, constrangidos 
perante os alunos (40,4% 
discorda totalmente da frase 
"ao usar as TIC, sinto-me 
constrangido/a frente aos 
meus alunos"). 

razoável de professores que 
dizem usar as TIC em 
contextos educativos, apesar 
da amplitude deste conceito. 
Os professores dizem usar as 
TIC primordialmente em 
contexto disciplinar mas 
também em trabalho de 
projecto e na área escola, 
apesar das percentagens de 
respostas serem reduzidas. 
O questionário viu confirmada 
a tendência de cerca de 50% 
dos professores usarem as 
TIC com alunos na 
investigação qualitativa que se 
seguiu. 
Há que relembrar que apenas 
duas das quatro docentes que 
fizeram parte deste estudo 
usaram as TIC nas aulas 
observadas. 
 

4. Competências 
tecnológicas dos alunos 

 
É evidente a supremacia em 
competências tecnológicas por 
parte dos alunos. 
Tanto professores como 
alunos têm consciência disso 
e parecem coabitar bem com 
esta nova ordem dos factos, 
não havendo por parte dos 
professores constrangimentos 
perante esta situação, 
havendo tolerância e 
compreensão por parte dos 
alunos.  
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apresentarem depois nas aulas. 
Uma das docentes (MZ) fala da 
evolução nesta área na nossa 
cidade, em relação aos alunos 
com que trabalha. Eles estão 
cada vez mais competentes, 
tecnologicamente falando. 
Uma das professoras (EA) 
considera que este factor foi 
decisivo para ela também evoluir 
neste campo. Ela quis 
acompanhar a evolução dos 
seus alunos. 
A professora MF também 
corrobora estas opiniões de que 
os alunos trabalham bem com 
os computadores, apesar de ela 
apenas receber o produto do 
trabalho dos alunos, 
especialmente com a Internet, 
feito em casa, sem haver 
intervenção sua.  
A professora CC não acredita 
nas tecnologias e, apesar de 
mencionar que os alunos 
referem muito a Internet para 
irem recolher informação, ela 
continua à espera de ver o 
resultado de pesquisas que os 
alunos se propuseram fazer. 
Será que o manifesto 
desinteresse da professora 
pelas TIC se reflecte ao nível 
das opções de trabalho dos 
alunos, ficando o computador 
para segundo ou terceiro plano? 

vista da utilização pessoal 
dos alunos. 
Três grupos de alunos 
(MF, EA, CC) consideram 
que sabem mais desta 
área do que os 
professores e que estes 
aceitam bem a sua ajuda 
neste âmbito. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

1. Introdução 

No final deste percurso de investigação, e depois de termos recolhido dados a partir de 

vários instrumentos que nos permitiram confrontar resultados parcelares, cruzando uma 

metodologia quantitativa de análise, em grande zoom, dos questionários feitos aos 

professores de Inglês das escolas secundárias e secundárias com 3º Ciclo de todo o 

distrito de Setúbal, com uma metodologia qualitativa que nos levou a utilizar um zoom 

muito mais apertado de análise, através dos dados obtidos com as entrevistas a quatro 

professoras e a cerca de 20 alunos seus, para além da observação das suas aulas, cabe-

nos agora apresentar neste capítulo as conclusões a que chegámos durante este longo 

caminho de procura e que este contexto de investigação permitiu revelar, fazendo 

algumas recomendações que consideramos importantes em relação à problemática que 

estabelecemos como ponto de partida para este estudo. 

2. Limitações do estudo 

Parece-nos pertinente apresentar, em primeiro lugar, os limites da investigação feita, que 

se prendem com o facto de esta abarcar um universo de professores de Inglês apenas de 

um distrito do país, sendo os casos escolhidos para a abordagem qualitativa do estudo 

também pouco abrangentes sob o ponto de vista etário e de género, uma vez que as 

quatro professoras que participaram neste estudo são todas mulheres de idades pouco 

diferenciadas, tendo todas um percurso académico muito semelhante, o que poderá, em 

certa medida, não ser totalmente representativo das diferenças existentes na 

classe/grupo pedagógico dos professores do distrito. É de notar, de qualquer modo, que 

a maioria dos respondentes ao questionário efectuado no distrito pertence às faixas 

etárias das entrevistadas, sendo também maioritariamente do sexo feminino, o que 

garante, por outro lado, que as quatro entrevistadas tenham alguma representatividade 

dos professores do 9º grupo do distrito de Setúbal. 

As aulas observadas e as entrevistas aos alunos também apresentam alguma limitação; 

por um lado, porque não foram observadas várias aulas da mesma docente, o que 

poderá dar uma perspectiva restritiva dos dados recolhidos e, por outro, porque os alunos 

também foram entrevistados em situações e contextos diferentes, podendo este facto 

contribuir para algum enviesamento da análise. 

No entanto, estas limitações são fruto das contingências do próprio percurso da 

investigação e das opções que tiveram de ser feitas, de acordo com a gestão do tempo e 
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do próprio calendário deste mestrado, cujo trabalho de recolha de dados teve que 

abarcar dois anos lectivos, dado que a fase curricular acabou em Março de 2005, tendo a 

investigação para a dissertação que se adaptar ao calendário das escolas, com o 

respectivo desajuste que esta divisão do tempo sempre traz consigo. 

 

3. Conclusões 

Posto isto, convém aqui relembrar as questões centrais de partida para este estudo, de 

modo a podermos compreender as respostas que encontrámos na investigação. 

Partindo da experiência na formação de professores de línguas na área das TIC, há 

cerca de 20 anos, na ESE de Setúbal, e da experiência enquanto professora de Inglês do 

ensino secundário, durante grande parte da carreira profissional abraçada com interesse, 

gosto e uma constante vontade de mudar para ir ao encontro dos interesses dos alunos, 

surgiu a vontade de fazer este estudo, tentando com ele dar resposta às perguntas 

sistemáticas que se colocavam, ao longo dos anos em que se fez formação de 

professores de Inglês no âmbito das TIC e para as quais não encontrávamos respostas 

imediatas. No relatório Becta (2004) encontrámos, aliás, uma recomendação que vai no 

sentido do desenvolvimento deste estudo. Na verdade, o relatório propunha a 

continuação da investigação sobre os obstáculos que levam os professores a resistir ao 

uso das TIC, sectorialmente, por disciplinas, o que aconteceu com este trabalho. 

Depois de se pensar um pouco mais sobre o filtro a dar a este estudo por questões de 

ordem prática de gestão de tempo que teríamos que ter em conta, dum modo claro e 

persistente, chegámos então ao que foram as questões que nortearam este estudo, a 

saber: 

• que atitudes têm os professores de Inglês das escolas secundárias e secundárias 

com 3º ciclo do distrito de Setúbal em relação à utilização das TIC no ensino-

aprendizagem da língua inglesa? (i); 

• que factores determinam a adesão e/ou a resistência à utilização das TIC pelos 

professores de Inglês das escolas secundárias e secundárias com 3º ciclo do 

distrito de Setúbal? (ii); 

• há alguma conexão entre a formação inicial e contínua dos professores e a sua 

atitude em relação à utilização das TIC no ensino? (iii) 
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Depois do percurso feito por vários caminhos à procura de respostas concludentes para 

estas perguntas, estamos agora na posse de dados que nos permitem responder com 

alguma segurança, em alguns casos, a estas questões, havendo noutras situações 

alguma indefinição em relação aos resultados encontrados.  

Assim, da triangulação dos dados obtidos, através dos vários instrumentos de recolha, 

poderemos dizer que, em relação às atitudes dos professores, o computador  parece 

estar ligado ao conceito de inovação  e que professores inovadores usam as 

tecnologias nas suas aulas, o que é apreciado pelos alunos (cf. Dawes, 1999; Higgins, 

2003). 

Por outro lado, os professores dizem usar a Internet quotidianamente , tanto pessoal 

como profissionalmente, apesar de haver ainda indefinição quanto ao que fazer com este 

recurso. Para os alunos , a Internet  é fundamentalmente comunicação  e para os 

professores  ela é sobretudo pesquisa  (cf. Ruthven et al., 2005). 

Os professores de Inglês usam as TIC especialmente para preparar aulas  e a Internet  

ocupa um lugar privilegiado neste âmbito. 

As TIC são utilizadas para fins variados, dependendo dos interesses e competências dos 

docentes. Uma percentagem relevante de professores (47,9%) diz usar as TIC em 

contextos educativos , apesar da abrangência da expressão “contexto educativo”.  

As TIC são, nas palavras dos professores, usadas fundamentalmente em contexto 

disciplinar ( 36,7%), no trabalho de projecto e na área escola ( 27,5%), apesar das 

respostas encontradas para cada um destes itens serem reduzidas (cf. Ramos et al., 

2001). 

Cerca de 50% dos professores dizem usar as TIC com alunos , o que foi confirmado 

na observação das aulas, onde apenas duas das quatro docentes que fizeram parte 

deste estudo usaram as TIC nas aulas em que estivemos presentes. 

Ainda no âmbito das atitudes, confirmámos a supremacia tecnológica  dos alunos (cf. 

Steeves, 2005), havendo, no entanto, uma consciência clara e uma aceitação deste facto 

por parte de professores e alunos, não havendo constrangimentos dos professores  

perante esta constatação. Os alunos não fazem juízos de valor sobre esta realidade, 

aceitando com tolerância este estado de coisas (cf. Paiva, 2003). 

Quanto aos factores que determinam a adesão ou a resistência à utilização das TIC 

poderemos concluir que a formação em TIC parece ser um factor decisivo para a 

alteração de práticas dos professores de Inglês , no sentido da integração das TIC no 
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trabalho com alunos; por outro lado, os espaços bem equipados  e com uma política de 

abertura são um factor que ajuda a desvanecer a resistência dos professores face à 

utilização das TIC. A falta de salas bem equipadas parece ser um dos factores que 

determinam a resistência à utilização das TIC com alunos. Os professores indicam a falta 

de computadores (42,1%), o acesso difícil às salas com computadores (34,6%) e 

ainda a falta de conhecimentos que lhes permitam re solver problemas técnicos 

(37,1%) como os principais obstáculos  à integração das TIC no ensino de Inglês (cf. 

Ramos, et al., 2001; Paiva, 2002) 

A motivação dos alunos  parece ser um factor que induz os professores a considerarem 

a utilização das TIC em contextos educativos (cf. Passey et al., 2004; Sheingold & Hadley, 

1990), se bem que não nos pareça ser o factor determinante  de adesão às tecnologias.  

Mais do que a motivação dos alunos, o trabalho de projecto  parece ser um factor mais 

importante na determinação da adesão dos professores  à utilização da tecnologia (cf. 

Ramos et al., 2001). 

Por outro lado, este estudo demonstrou que os professores de Inglês deste distrito têm 

um razoável conhecimento das potencialidades das TIC , assim como as escolas (cf. 

Cox et al., 1999); no entanto, os professores e alunos entrevistados, assim como as 

notas retiradas da observação das aulas mostram que não se poderá chamar de 

cultura TIC  o que se vive, quer por parte dos professores, quer por parte das escolas. O 

choque tecnológico tão apregoado nos nossos dias em Portugal parece estar ainda longe 

de criar uma cultura tecnológica nas nossas escolas. 

Quanto à utilização de equipamentos informáticos por estes professores, concluímos que 

uma percentagem muito grande diz usar o computador  (97,5%), não se ficando por 

aqui o leque de equipamentos usados, apresentando o estudo grandes percentagens em 

relação à utilização da impressora  (97%), da Internet  (88,3%) do leitor de CD/DVD  

(91,6%), do scanner (60%) e até do gravador de CD/DVD  (52,5%), o que demonstra 

uma eventual adesão da grande maioria destes professores ao uso das TIC, fazendo-nos 

intuir uma certa cultura tecnológica destes professores. Esta utilização do computador é 

feita em 87% dos casos para fins pessoais e profissionais , sendo apenas 25% os 

docentes que dizem utilizar o computador para fins meramente profissionais. Estes 

resultados foram também confirmados nas entrevistas  aos professores, havendo uma 

tendência percentual menor . Na verdade, duas das professoras entrevistadas (com 

perfil de adesão) usavam todo este equipamento, constatando-se uma utilização precária 

do computador e da Internet, por parte das outras duas docentes, sendo quase omissa a 
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utilização dos outros equipamentos mencionados, havendo mesmo assim diferentes 

graus de utilização, sendo que a professora com maior renitência ao uso das TIC era 

também a que menos equipamento usava. 

Será interessante confrontarmos estes dados com a chamada de atenção de Riel & 

Schwartz (2001), quando afirmam que há que fazer mais do que apenas equipar as 

nossas escolas se quisermos colmatar o vazio digital lá existente, situação essa que só 

poderá ser eventualmente invertida a partir da aquisição de competências neste âmbito 

por parte dos professores (cf. Caldeira, 1996). 

Quanto à formação dos professores, não podemos retirar conclusões em relação à 

formação inicial no que diz respeito a atitudes de adesão ou resistência às TIC; a 

formação inicial destes professores foi realizada maioritariamente em universidades 

públicas (95%), não sendo ainda conclusiva qualquer relação entre a utilização das TIC, 

a sua formação inicial e as instituições que frequentaram. 

Não podemos esquecer que os respondentes  aos questionários e às entrevistas foram, 

na sua esmagadora maioria, mulheres (97,1%) , com uma preponderância etária dos 

grupos mais velhos, dos 36 aos 55 anos , tendo o grupo dos 36 aos 45 anos maior 

representação (36,3%), logo seguido pelo grupo dos 46 aos 55, com 30,8%. Assim sendo, 

é perfeitamente compreensível que estes professores sejam maioritariamente do quadro 

de nomeação definitiva (PQND), com uma percentagem de 78,8%, constituindo um grupo 

estável nas escolas. 

Apesar dos professores do quadro de nomeação definitiva (PQND) serem os que mais 

utilizam o computador para fins pessoais e profissi onais , há uma preponderância 

manifesta da utilização das TIC sob o ponto de vista pessoal e profissional  em todas as 

situações profissionais dos docentes (PQZP; PQNP).  

Os professores de Inglês do distrito de Setúbal já fizeram alguma formação contínua em 

TIC, apesar da formação frequentada não ter tido grande ligação à sua área 

curricular . Os professores afirmaram, de qualquer modo, que frequentaram a formação  

por necessidade, interesse e algum pragmatismo (atribuição de créditos para o avanço 

na carreira docente), sendo esta última razão visível apenas numa das entrevistas às 

professoras. 

Na verdade, os docentes inquiridos demonstram que a sua formação foi 

maioritariamente de âmbito generalista (81,7%),  sendo apenas de 20% a percentagem 

de respostas que aponta para a formação de âmbito específico da disciplina que 
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leccionam. Não é, pois, de estranhar que apenas 36,7% dos inquiridos aponte o 

contexto disciplinar como o de maior utilização das TIC, seguido pelo trabalho de 

projecto e pela área-escola , onde as TIC são mais usadas (27,5%), de acordo com as 

respostas dadas ao questionário. 

Prevalece a formação não formal  e as acções feitas nas escolas , também com menos 

formalidade, o que pode confirmar as escolas como centros de formação , com uma 

cultura própria, responsáveis por dinâmicas de mudança. Confronte-se esta ideia com a 

defendida por Riel & Becker (2000) sobre a importância dos professores leaders que 

melhoram a prática em sala de aula, interagindo com outros professores, reflectindo 

sobre as suas experiências e partilhando experiência com outros professores em 

contextos formais e informais. 

Dos 240 professores inquiridos, 184 (76,7%) fazem um balanço positivo  da formação  

em TIC que tiveram, relativamente aos efeitos da mesma na utilização das 

tecnologias com os alunos . No entanto, 86,7% dos professores consideram necessitar 

de mais formação em tecnologias . Nas entrevistas às quatro professoras, três delas 

consideram que a formação teve grande efeito na utilização das TIC c om alunos  (cf. 

2004 report: ICT in schools – the impact of government initiatives, 2004). 

Apenas 23 inquiridos  no questionário (num universo de 240 professores) indicam não 

terem tido formação em TIC , e desses, 17 afirmam precisar de mais formação, 

restando-nos apenas 6 professores que não querem ter formação, demonstrando assim 

ter atitudes de resistência à integração da tecnologia no seu quotidiano e muito 

especialmente na sua prática lectiva. Nas entrevistas às professoras, a docente com um 

perfil de maior resistência às TIC confirmou a necessidade e a vontade de fazer mais 

formação em TIC para ultrapassar a desvantagem em que se sente na escola, 

especialmente por não poder cumprir toda a parte burocrática que a escola exige, hoje 

em dia, em suporte digital. Por outro lado, a colega com perfil contrário a esta, 

manifestando adesão ao uso das TIC, é a que menciona o facto de continuar a fazer 

formação em TIC, agora em flash, o que é muito curioso e nos pode levar a concluir que 

os professores mais inovadores e aderentes às TIC g ostam de continuar a evoluir 

nas suas práticas (cf. Riel & Becker, 2000), tendo necessidade de fazer novas 

aprendizagens. Os resistentes  às TIC sentem-se obrigados a adquirir uma literacia 

tecnológica mínima , mais com o objectivo de cumprimento de tarefas burocráticas na 

escola, do que de trabalho com alunos. 
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As áreas de formação  que foram assinaladas como sendo as de maior necessidade, 

parecem estar de acordo com o tipo de utilização que os professores fazem das 

tecnologias, isto é, de âmbito pessoal e profissional . 

Os programas que os professores assinalaram como ferramentas onde têm necessidade  

de formação , poderão ser úteis sob o ponto de vista de trabalho meramente pessoal 

(folha de cálculo , com 51,3% de respostas), como poderão ser entendidos sob o ponto 

de vista profissional, nomeadamente o software específico para inglês  (52,5%), que 

poderá ser utilizado em sala de aula, e ainda os programas de apresentação 

multimédia  (56,6%) que podem ser muito úteis na prática docente, nomeadamente na 

apresentação de conteúdos curriculares nas aulas. 

Os professores inquiridos dizem usar o computador especialmente para escrever texto  

(96,3%), para pesquisar na Internet  (90%), e um pouco menos (75,4%) para ler e enviar 

e-mail. A categoria de utilização do computador com software educativo para inglês  

(55%) pressupõe já uma integração das TIC em contextos educativos. 

Quanto à frequência de utilização  do computador, 39,6% dos respondentes dizem usar 

o computador “quase todos os dias”, obtendo a maior percentagem de respostas, seguida 

de “todos os dias” com 30% de respostas, o que nos leva a concluir que a maioria dos 

inquiridos utiliza o computador com uma frequência relevante, mostrando uma atitude de 

adesão às tecnologias, sendo isto reforçado pela utilização que fazem da Internet, 

preferencialmente em casa e na escola (cf. Paiva, 2002). 

A utilização de dicionários, de software educativo para inglês e de sítios com recursos 

educativos e ainda de sítios lúdicos/recreativos “algumas vezes por mês” faz antever uma 

utilização das TIC para fins profissionais , ao passo que o uso dos utilitários poderá ser 

entendido como tendo finalidades de âmbito pessoal e profissional . 

De qualquer modo, poderemos afirmar que a utilização diária e/ou semanal  de vários 

tipos de conteúdos digitais ainda não é uma realidade  entre os professores inquiridos, 

com excepção feita ao pacote de utilitários Microsoft Office e aos jornais online. 

Na preparação das aulas, como já foi referido anteriormente, a maioria dos professores 

inquiridos diz usar o computador especialmente para elaborar fichas e testes (97%), 

para produzir materiais didácticos  (86,6%) e ainda para fazer pesquisas na Internet 

para as suas aulas (83,8%), o que indicia uma determinada adesão tecnológica da 

grande maioria dos respondentes, não sendo visíveis grandes diferenças de atitudes  

para com as TIC, sendo os resistentes às tecnologias muito pouco visíveis, a este nível. 
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Na utilização das TIC com alunos , quer seja em sala de aula (23,8%), quer seja em 

clubes, em projectos ou em aulas de apoio (33,3%), as percentagens apresentadas 

anteriormente baixam significativamente. 

Isto parece confirmar o que nos diz a literatura da especialidade sobre os índices de 

utilização das TIC com alunos que continuam muito b aixos , apesar dos professores 

presentemente se sentirem mais à vontade com os computadores do que há alguns anos 

atrás, apresentando uma literacia tecnológica razoável. 

Na verdade, neste estudo apenas 3% dos professores usam o computador  com alunos 

algumas vezes por semana, e 13% usam algumas vezes por mês. As maiores 

percentagens recaem em nunca com 42% e algumas vezes por ano com 40%. De facto, 

parece evidente que as TIC continuam a ser ignoradas como ferramentas ao servi ço 

da prática docente neste grupo de professores inqui ridos.  

De qualquer modo, a aplicação informática mais usada com alunos, de acordo com estes 

professores, é a Internet , com 42,9% de respostas (cf. Ruthven, 2005). 

Esta é uma questão pertinente que se tentou aprofundar através das entrevistas e da 

observação das aulas. Havia que entender se a Internet era para estes professores uma 

ferramenta de trabalho interactivo com os seus alunos.  

Na verdade, para três das quatro professoras entrevistadas , a Internet  era importante 

como ferramenta de trabalho com os alunos , apesar de uma delas ter quase só o 

discurso da pesquisa para preparação de novos temas e recolha de informação dos 

alunos para posterior utilização. 

As outras duas colegas mencionaram também a Internet com o objectivo da pesquisa, 

mas foram mais além, dando-nos pistas sobre a utilização da Internet dum modo 

mais dinâmico com os alunos , o que foi confirmado com a observação das suas aulas. 

A quarta professora não utiliza nem vê grandes vantagens  na utilização da Internet, 

remetendo para os alunos a eventual pesquisa sobre assuntos que lhes interessem, 

mantendo o perfil marcadamente de resistência ao uso das TIC.  

O item "Não utilizo aplicações informáticas com os alunos" angaria 32,9%, o que indicia 

um nível de resistência à utilização das TIC com os alunos relativamente alto, mesmo 

que esta seja unicamente com o processador de texto, usado apenas por 30,4% de 

respondentes.  

A utilização da publicação electrónica  é apenas de 1,7%, o que é uma percentagem 

diminuta num grupo de línguas , onde se esperava que estes programas tivessem 
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alguma adesão. Talvez o desconhecimento destes programas  explique a fraca 

utilização duma ferramenta tão adequada à produção final de trabalho com texto (cf. 

Veen, 1993). No entanto, nas actividades realizadas com alunos, o uso da edição 

electrónica sobe aqui para 7,9%, talvez pela formulação da questão, como já foi referido 

anteriormente. Neste caso, fala-se em produção e edição electrónica de texto, em vez de 

publicação electrónica, o que poderá ter sido mais esclarecedor para os professores 

respondentes, pese embora a diminuta percentagem  com que nos continuamos a 

deparar.  

Das actividades realizadas com alunos, a actividade com maior número de respostas  

é a de consulta, pesquisa e organização da informação com a Internet  (49,6%), logo 

seguida do item "não realizo actividades com alunos apoiadas pelas TIC", com a 

percentagem de 42,1% de respostas, o que confirma a tendência de resposta analisada 

anteriormente. 

Curioso é que quase 50% dos inquiridos digam que utilizam as TIC em con textos 

educativos,  sendo apenas de 18,8% a percentagem de professores que opta pela 

negativa. 

A questão que se coloca é saber então como definirão os professores contextos 

educativos , uma vez que nem em sala de aula nem em clubes, projectos, etc., se 

verificavam percentagens semelhantes a estas. No entanto, se juntarmos a utilização do 

computador em sala de aula com a utilização em clubes, projectos, aulas de apoio, etc., 

chegaremos a uma percentagem de cerca de 57%, o que ultrapassa os 47,9% que dizem 

utilizar as TIC em contextos educativos. Há, pois, aqui alguma indefinição que não nos 

parece, de qualquer modo, muito importante, partindo do princípio que as respostas a 

esta questão se situam no patamar dos 50%.  

Os contextos em que os professores mais utilizam as TIC são o contexto disciplinar, 

(36,7%), e o trabalho de projecto/área-escola (27,5 %). 

Esta resposta parece indicar que a formação de professores em TIC deverá ter em conta 

estas áreas, (disciplinar; trabalho de projecto/área-escola), de modo a que os professores 

adquiram competências em TIC para serem aplicadas nestes domínios. 

Na verdade, sendo a formação  dos docentes maioritariamente de âmbito generalista  

(81,7%), com apenas 20% de respostas que apontam para a formação de âmbito 

específico da disciplina que leccionam, fica a ideia de que, com mais formação de 

âmbito curricular , quer do ponto de vista mais restrito, quer do ponto de vista mais 
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abrangente (na área escola e no trabalho de projecto), os professores poderão vir a 

usar mais as TIC  nestes contextos (cf. Willis et al., 1999). 

Tudo isto se interliga com o resultado de outros dados recolhidos que indicam uma 

tendência dos professores para considerarem as TIC ferramentas que ajudam a prática 

lectiva . Apesar disso, os professores inquiridos, na sua maioria, têm consciência de que 

o uso das TIC, na sala de aula, exige novas competê ncias ao/à professor(a)  (61,3%). 

Por outro lado, em discordância total com a afirmação "desconheço as potencialidades 

das TIC na educação", respondem 74,6% dos professores, o que indica que os docentes 

apresentam, na sua maioria, uma consciência das potencialidades das TIC  na 

educação e muito especialmente na disciplina de Inglês.  

As entrevistas e a observação das aulas mostraram-nos, por outro lado que, apesar dos 

professores terem já uma noção razoável das potencialidades das TIC, mesmo no ensino 

de Inglês, a utilização das mesmas está ainda longe de ser uma  estratégia frequente 

na sala de aula.  As atitudes de resistência  às TIC, provocadas por vários factores, 

alguns dos quais já abordados nestas conclusões, prevalecem  à consciência da utilidade 

das tecnologias nas aulas de Inglês. 
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RECOMENDAÇÕES 

Depois de concluído este estudo e de terem sido tecidas algumas considerações sobre 

os limites desta investigação, parece-nos interessante e pertinente apresentar algumas 

recomendações que poderão ajudar a melhorar algumas das questões que se colocam à 

utilização das tecnologias pelos professores de Inglês dum modo mais genérico e 

abrangente. Pensamos, assim, que este estudo poderá justificar plenamente a sua 

pertinência e interesse no panorama português de ensino-aprendizagem de Inglês, 

estabelecendo uma ponte directa para a Didáctica de Inglês que muito poderá ganhar 

com a introdução destas ferramentas e/ou estratégias. 

1. A formação: áreas prioritárias 

A formação de professores do 9º grupo em TIC deverá ter em conta as áreas que os 

docentes referiram como prioritárias – disciplinar, trabalho de projecto e área-escola, de 

modo a poder-se estabelecer um plano de formação que leve os professores a 

adquirirem competências em TIC para serem aplicadas nestes domínios. 

Talvez com mais formação neste campo os professores venham a adquirir mais 

competências que lhes permitam usar mais ampla e frequentemente as TIC em contexto 

disciplinar e também na área-escola e no trabalho de projecto. Será talvez altura de se 

abrandar a oferta de formação em TIC de âmbito generalista e optar-se cada vez mais 

pela formação disciplinar especializada. 

Por outro lado, será de se reforçar a ideia das escolas como centros de formação, com 

uma cultura própria, responsáveis por dinâmicas de mudança. Cada vez mais os 

professores consideram a formação como um percurso a fazer em contextos menos 

formais, sobretudo nos seus locais de trabalho, nas escolas que se devem afirmar, duma 

forma inequívoca, como verdadeiros centros de formação. Poderemos, assim, esperar 

que as mudanças para as escolas nasçam nas próprias escolas, e que assim elas sejam 

capazes de se reestruturar, de se actualizar, de promover a mudança, a partir da 

formação inter-pares. 

2. Necessidades de formação 

Os programas onde os professores dizem ter mais necessidade de formação, como a 

folha de cálculo, o software específico para inglês ou os programas de apresentação 

multimédia, poderão ser úteis sob o ponto de vista de trabalho meramente pessoal, e/ou 

profissional. 
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Será de se repensar que tipo de formação em TIC é que se deverá oferecer aos 

professores de Inglês para ir ao encontro destas necessidades e desejos.  

Se, por um lado, consideramos que as formações em ferramentas tecnológicas 

generalistas são de abrandar, há que propor um novo esquema de formação que leve à 

alteração de atitudes dos professores, nomeadamente na utilização das TIC com alunos. 

A formação, neste caso, deverá ter em conta os contextos de utilização das TIC pelos 

professores de Inglês e as ferramentas e competências capazes de dar resposta ao 

trabalho destes professores, tanto na sua área curricular, como na área escola e no 

trabalho de projecto. 

Mais que as ferramentas TIC, a formação de professores deverá privilegiar o modo como 

as utilizar com alunos, muito particularmente em sala de aula, não sendo de descurar a 

formação enquanto espaço de construção de materiais com as TIC para posterior 

experimentação em contextos reais. 

Parece-nos também pertinente chamar a atenção para a necessidade da formação inicial 

dos professores de Inglês integrar transversalmente estas competências nos currículos, 

apostando assim na construção dos futuros profissionais deste grupo pedagógico, mais 

aptos para trabalharem com alunos que, cada vez mais, se assumirão como cidadãos 

dum mundo global, onde as TIC não são apenas uma estratégia de desanuviamento de 

aulas maçudas, mas serão indubitavelmente um meio de se transpor as barreiras, de que 

o paradigma da velha escola é responsável, e de construir um mundo mais aberto à 

colaboração entre os povos, capaz de estabelecer pontes onde as línguas são um 

passaporte privilegiado, reforçando, por isso, a importância da formação dos profissionais 

que as ensinam.  

3. Novos horizontes de investigação  

Seria interessante haver algum prosseguimento deste estudo, nomeadamente para se 

medirem os impactos da formação em TIC mais contextualizada para o 9º grupo, no 

ensino e na aprendizagem de Inglês, e ainda na mudança de atitudes dos professores a 

partir de uma formação específica realizada, de acordo com as áreas que foram 

mencionadas como prioritárias pelos docentes que intervieram neste estudo. 

Seria também curiosa uma investigação onde se averiguasse se as TIC são ou não um 

factor de sucesso na aprendizagem de Inglês e porquê, o que poderia contribuir para 

uma consolidação destas ferramentas ao nível da didáctica de Inglês. 

4. Last but not least 
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A terminar, apenas umas palavras de apreço pelo trabalho realizado, apesar do esforço 

que uma tal empresa sempre acarreta. Foi uma experiência inolvidável, tanto pelos 

pontos altos como pelos mais sombrios, e muito para além do que se estudou, ficou a 

certeza da mais valia adquirida na reflexão contínua que um processo destes envolve, da 

constante interrogação, do empenhamento sistemático de ano e meio na procura de 

verdades ocultas que nos levaram a ponderar o porquê desta ou daquela atitude, deste 

ou daquele paradigma, revertendo todo este processo a nosso favor, uma vez que, ao 

longo do trabalho, novas perspectivas se foram desenhando, ajudando-nos a 

compreender melhor uma profissão e os seus actores principais, sendo, na verdade, 

muito enriquecedor todo o conhecimento produzido também a nível pessoal, pela 

confrontação sistemática entre o que investigávamos e a nossa própria história de largos 

anos ao serviço da mesma profissão. 
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