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Resumo 

Em pleno século XXI, assistimos a uma sociedade que vai valorizando cada vez mais, 

competências satélites ao raciocínio verbal e matemático, o que se traduz na crescente 

preocupação em perceber como as tecnologias de informação e comunicação (TIC), 

enquanto recurso tecnológico, poderão potenciar o desenvolvimento das competências 

transversais adequadas às necessidades sociais e profissionais que se colocam aos seus 

cidadãos. 

Neste contexto o presente trabalho tem por objetivo auscultar os professores de 

Informática sobre o papel das TIC no desenvolvimento de saberes que transcendem o 

simples domínio tecnológico, isto é, a capacidade de aprender a aprender e de lidar 

com a mudança. 

A metodologia utilizada seguiu uma linha de natureza quantitativa e descritiva, visando 

compreender a relação entre as práticas aplicadas nos domínios do ensino, utilizando 

ambientes com recurso às TIC, e as competências transversais desenvolvidas nos alunos, 

tendo por base a seguinte questão inicial: Como é que os professores de informática 

organizam as atividades de ensino e aprendizagem de forma a potenciar o 

desenvolvimento das competências dos alunos?.  

Na fase empírica, foram utilizados dois instrumentos de recolha de dados. Num primeiro 

momento, recorreu-se a entrevistas exploratórias a professores do grupo de 

informática. Concluído este levantamento inicial, procedeu-se à preparação e aplicação 

de um inquérito por questionário, junto de uma amostra constituída por 156 professores 

de informática, com o propósito de se explorarem algumas questões que emergiram da 

análise de conteúdo das entrevistas. 

Os resultados indicam que a maioria dos professores de informática reconhece a 

importância do papel das TIC no desenvolvimento das competências necessárias à 

adaptação a novas situações, nomeadamente, capacidade de trabalho autónomo, de 

comunicação e divulgação de ideias e de colaboração.  

Palavras-Chave: Papel das TIC; Competências; Transversalidade; Alunos.  
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Abstract 

In the mid 21st century, we live in a society that is increasingly valuing satellite skills to 

verbal and mathematical reasoning, which means a rising concern  to understand how 

the technologies of information and communication (TIC) , as a technological resource, 

may enhance the development of transversal competences appropriate for social and 

professional needs faced by its citizens. 

In this context, the present study aims to auscultate of the Informatics teachers about 

the role of technologies of information and communication (TIC) in the development of 

knowledge that transcend the technological area, that is, the ability of learning to learn 

how to cope with change. 

 The methodology followed a quantitative and descriptive approach, seeking to 

understand the relationship between the practices applied in the fields of teaching, 

using the technologies of information and communication in educational environments, 

and the transversal competences developed by the students, based on the following 

initial question: How do the Informatics teachers organize learning and teaching 

activities in order to enhance the development of the students’ skills?  

In the empirical phase, two instruments were used for data collection. At first, 

exploratory interviews to the Informatics teachers were made. After completing this 

initial survey, we proceeded to the preparation and implementation of a survey-based 

questionnaire, with a sample composed of 156 informatics teachers, with the purpose of 

exploring some questions that emerged from the content analysis of the interview. 

The results show that most informatics teachers recognize the importance of the role of 

technologies of information and communication (TIC) in the development of the 

necessary skills to the adaptation to new situations, namely, capacity for autonomous 

work, capacity for communication and dissemination of ideas and collaboration. 

 

KEYWORDS: Role of Technologies of Information and Communication; Transversality; 

Students. 
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Introdução 

O presente trabalho de dissertação de curso de Mestrado em Educação, na 

especialização em Tecnologias de Informação e Comunicação e Educação, centra-se na 

reflexão que emerge do facto de se considerar que as alterações vivenciadas na 

sociedade e na economia geraram a procura de novas competências e saberes, 

considerando as novas tecnologias como um importante contributo para esse desafio.  

Pretendemos proporcionar material de reflexão que possa contribuir para uma discussão 

enriquecedora do reconhecimento do papel das TIC do ponto de vista dos saberes 

duradouros, ou seja, saber se estas são facilitadoras do desenvolvimento nos alunos de 

inúmeras competências transversais ao currículo. Deste modo, a questão chave que 

orientou o nosso trabalho foi a seguinte: Qual o papel das TIC no desenvolvimento das 

competências transversais dos alunos? 

O interesse por este tema surgiu a partir da observação do quotidiano pois, cada vez 

mais, as TIC desempenham um papel essencial na sociedade atual, quer ao nível da 

comunicação, do acesso à informação e à produção de conhecimento que elas 

propiciam, quer ao nível da promoção do desenvolvimento global dos indivíduos, da 

sociedade e da própria escola. Nesta linha, numa perspetiva integradora e transversal 

das TIC, em contexto escolar, elas serão um meio para o desenvolvimento das 

competências dos alunos, particularmente, as que estão associadas às “aptidões críticas 

de acesso, pesquisa, seleção, avaliação e reconfiguração da informação e do 

desenvolvimento dessa literacia digital, permitindo uma movimentação ágil e fluente 

num mundo baseado na informação” (Pereira e Silva, 2009,p.5410). 

Perante uma evolução tecnológica acelerada, será certamente função preponderante da 

escola estar preparada para o acompanhamento do ritmo dessa evolução, apostando na 

importância do desenvolvimento de competências em TIC ao nível dos professores, mas 

também ao nível dos alunos, como propósito primordial para o sucesso educativo destes 

e, simultaneamente, para o seu próprio desenvolvimento profissional.  

Nesse seguimento, Candeias e Silva (2008) referem que as TIC muito têm contribuído 

para o aumento da autonomia dos alunos e do seu conhecimento individual, com a 
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construção de um ambiente facilitador para adquirir e usar os saberes na construção de 

novos saberes.  

Também Coutinho (2006b) considera que as TIC funcionam como meios facilitadores da 

comunicação e interação, possibilitando aos alunos o desenvolvimento de inúmeras 

competências transversais ao currículo. 

Verifica-se, igualmente, através de iniciativas como “Agenda Digital Europeia”, 

promovidas pela Comissão Europeia, uma cada vez maior necessidade de definir e 

explorar os benefícios das TIC como fator-chave no desenvolvimento de novas 

competências capazes de preparar cidadãos europeus para uma participação ativa na 

sociedade e na economia do conhecimento (OCDE, 2000). 

Deste modo, pensamos ser pertinente analisar e discutir os desafios implícitos das TIC 

que perfilam o desempenho das competências transversais dos alunos, numa cultura 

colaborativa, como oportunidade de adquirir novas e diferentes competências. Por 

outras palavras, fomos buscar um conceito que de alguma maneira nos pareceu também 

adequado e que nos remete para um enfoque transversal e que se centra na ideia de 

que as tecnologias podem ser uma ajuda muito importante se as encararmos do ponto 

de vista dos saberes duradouros, isto é, pensar que as tecnologias proporcionam “um 

ensino mais em conformidade com os estímulos predominantes na sociedade do século 

XXI” (Candeias e Silva, 2008,p.144). 

Para o efeito, delineou-se um estudo com recurso a uma metodologia quantitativa, 

numa perspetiva exploratória, com o objetivo de compreender como é que os 

professores de Informática se posicionam face ao papel das TIC na promoção do 

desenvolvimento de competências necessárias à adaptação a novas situações. 
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1. Contexto da investigação 

Em Portugal, o Ministério da Educação, nos últimos anos, tem dado passos largos na 

implementação das TIC nas escolas, começando em 2005, quando a disciplina de 

Tecnologias de Comunicação se tornou obrigatória no plano de estudos do 9º ano de 

escolaridade. Desde aí, assistiu-se a um investimento enorme na dinamização do uso 

educativo das TIC no ensino. A iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis, 

é um exemplo dessa prática. Foram, assim, distribuídos diversos equipamentos 

(computadores portáteis, projetores de vídeo, pontos de acesso sem fios, quadros 

interativos, etc.). 

Desta forma, a nível de equipamento, temos hoje condições que não existiam há dez 

anos e, por outro lado, também, um trabalho prévio delineado pelo Ministério de 

Educação ao nível da definição das competências profissionais dos professores em TIC. 

Referimo-nos ao projeto “Competências TIC” e ao processo de certificação dessas 

mesmas competências, que indicam por um lado, as que os professores devem ter para 

utilizar as tecnologias, e, por outro lado, as que se esperam que os jovens adquiram, ao 

longo da sua escolaridade. 

Inserido ainda na estratégia de identificação das competências e desempenhos 

esperados dos alunos, durante a sua escolaridade obrigatória, surgiu o projeto “Metas 

de Aprendizagem” constituído por referências a considerar por cada professor na sua 

área específica, cujo principal objetivo se prendeu com a criação de indicações 

relativas às competências que a sociedade espera que os jovens adquiram hoje na 

escola, perspetivando, “não o ensino das tecnologias, mas a aprendizagem com as 

tecnologias” (Costa, 2010, p.934). 

O foco desta investigação reside, assim, no problema que emerge do facto de se 

considerar que as alterações vivenciadas na sociedade, consequência de transformações 

económicas, geraram a procura de novas competências e saberes, outorgando às novas 

tecnologias um importante papel para esse desafio.  

Este estudo visa, desta forma, fornecer dados para uma discussão enriquecedora do 

reconhecimento do papel das TIC do ponto de vista dos saberes duradouros e, 

primordialmente, contribuir para o reconhecimento de que as tecnologias servem não 
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apenas para aprender, mas para o desenvolvimento das competências transversais dos 

alunos. 

 

2. Formulação do problema  

Não podemos ignorar a tibieza e a superficialidade com que as TIC têm sido assumidas 

no Currículo Nacional (Cruz, 2009). Tendo em conta o acima exposto, e atendendo ao 

alerta dado por diversos organismos internacionais, com destaque para a OCDE, para o 

reconhecimento da utilidade das TIC na educação e na construção da sociedade do 

século XXI, parece estar em causa essa evidência entre nós. Na verdade, não está 

comprovado de uma forma incontestável o seu contributo para a promoção do 

desenvolvimento de competências transversais nos alunos.  

Falamos, pois, de competências que evidenciam, por um lado, as características 

operacionais que dotam o indivíduo de capacidades para enfrentar o mundo do 

trabalho, no intuito de dar resposta aos desafios, sempre renovados, do universo 

laboral, e por outro, características pessoais e sociais que preparam o cidadão para um 

papel crítico e interventivo na sociedade tentando dar, assim, uma resposta adequada 

às mudanças que têm vindo a ocorrer. São essas transformações que parecem fazer 

reconhecer cada vez mais a importância do papel das TIC na aquisição e no 

desenvolvimento da literacia digital (Cruz, 2009). 

Porque nos preocupamos com esta temática, desenvolvemos este estudo em que 

pretendemos compreender a relação entre as práticas aplicadas nos domínios do ensino, 

utilizando ambientes com recurso às TIC e as competências desenvolvidas pelos alunos. 

Dada a sua abrangência, optámos por desenvolver este estudo centrado numa população 

específica: os professores de Informática. Pretendemos, assim, dar resposta à seguinte 

questão:  

Como é que os professores de informática organizam as atividades de ensino e 

aprendizagem, de forma a potenciar o desenvolvimento das competências dos 

alunos? 
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Face ao exposto, o nosso objeto de estudo são as representações dos professores de 

Informática face ao papel das TIC como instrumentos promotores da aprendizagem e do 

conhecimento.  

A nossa experiência neste campo mostrou-nos que é fundamental apoiar e ensinar os 

alunos a avaliar e gerir as TIC na vida prática, utilizando estas ferramentas com o 

máximo de eficiência para os ajudar nos diversos desafios que possam enfrentar. 

3. Definição dos objetivos 

Para a elaboração deste estudo sobre a perceção dos professores de informática face ao 

papel das TIC no desenvolvimento das competências transversais dos alunos, 

formulámos três questões que a seguir apresentamos (cf. Tabela 1.), de que resultou a 

definição dos objetivos para esta investigação. 

Tabela1. Questões e objetivos de investigação. 

Questões de Investigação Objetivos específicos 

1. Na perspetiva dos professores de Informática 

de que forma as TIC podem potenciar o 

desenvolvimento das competências dos alunos? 

- Caracterizar, na perspetiva dos professores 

de Informática, o modo como as TIC podem 

potenciar o desenvolvimento das competências 

dos alunos. 

2. Na perspetiva dos professores de 

Informática, quais os principais contributos da 

utilização das TIC no que diz respeito ao 

desenvolvimento das competências 

transversais? 

- Compreender a perspetiva dos professores de 

Informática face aos principais contributos das 

TIC para o desenvolvimento das competências 

transversais. 

3. De que forma são organizadas as 

ferramentas e estratégias de utilização das TIC 

privilegiadas pelos professores de Informática, 

para o desenvolvimento das competências dos 

alunos? 

- Identificar as ferramentas e estratégias de 

utilização das TIC privilegiadas pelos 

professores de Informática, no processo de 

desenvolvimento das competências dos alunos. 

Em síntese, organizámos este estudo de forma a podermos determinar de que modo as 

aulas dadas com recurso às TIC, elevam nos alunos as competências pessoais e 

interpessoais – competências transversais – a par das estritamente técnico-profissionais. 

Por outras palavras, averiguar se as TIC, enquanto recurso pedagógico, potenciam a 

aquisição das competências necessárias ao exercício pleno da cidadania digital. 
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4. Opções metodológicas 

Escolheu-se o método quantitativo para este estudo, por se tratar de um instrumento de 

controlo e prevenção dos fenómenos e é importante na medida em que permite 

“explicar a realidade educativa para fazer previsões e desenvolver teorias explicativas” 

(Coutinho, 2006a, p.3). Também o mesmo autor (2006a) refere que a metodologia 

quantitativa se preocupa “na obtenção de medições sistemáticas e teste rigoroso de 

hipóteses” (p.5). Assim, procurámos uma abordagem exploratória, que utilizasse 

principalmente o inquérito por questionário como instrumento de recolha de dados, 

para o qual destacámos os contributos de Hill e Hill (2009) e também de Tuckman 

(2005). Esse processo permitiu-nos construir um instrumento pertinente em função dos 

nossos objetivos.  

Para além disso, e tendo em conta o modo como são validadas as hipóteses (idem, 2006, 

p.4), este estudo assume-se como não experimental ou descritivo, na medida em que se 

procura conhecer um “fenómeno ou encontrar relações entre variáveis, mas não pode 

manipular as presumíveis causas, quaisquer que sejam os métodos de recolha e análise 

de dados” (idem, 2006, p.4). 

Dentro dessa categoria - não experimental ou descritivo - dado pretender-se analisar 

um fenómeno social, e tendo como critério a importância da expressão formal desse 

fenómeno, como referem Quivy e Campenhoudt (2008), recorremos à aplicação de um 

questionário que abrangesse um grande número de pessoas.  

É fundamental salientar que considerámos as questões referentes à validade e 

fiabilidade dos métodos utilizados, na construção do instrumento de recolha de dados. 

Creswell (2010) evidencia esta preocupação, recomendando que se recorra à 

triangulação de dados, à verificação dos participantes e/ou à descrição detalhada dos 

instrumentos para garantir a validade interna da investigação. 

Na figura 1 - Representação global da metodologia de investigação aparecem 

combinados os principais elementos até agora apresentados - Problema, Questões de 

investigação e Objetivos seguidamente, tratámos de fazer a sistematização dos aspetos 

metodológicos no percurso utilizado, matéria que será alvo de uma apresentação mais 

alongada no II capítulo. 
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Figura 1. Representação global da metodologia de investigação.  

 “Como é que os professores de informática organizam as atividades de ensino e aprendizagem, de 
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5. Organização do estudo  

A organização e a estruturação deste estudo compreendeu quatro capítulos, 

materializados em duas partes. Na primeira, apresenta-se o enquadramento teórico do 

estudo, através da revisão da literatura inerente ao tema a abordar. Nesse percurso, 

foram sendo definidos conceitos, identificadas relações e encontradas interpretações 

que serviram de alicerce à investigação realizada. A segunda diz respeito à investigação 

empírica em que se apresentam os procedimentos metodológicos que nos permitiram a 

conceção do trabalho de campo e os respetivos resultados.  

Desta forma, configura-se o formato do trabalho e identificam-se sumariamente os 

elementos que o constituem: 

Na introdução, é feita a contextualização deste estudo, a exposição do problema com os 

objetivos que se pretendem atingir, fundamenta-se a sua pertinência e apresenta-se a 

estruturação da dissertação.  

No Capítulo I, partimos de uma base concetual acerca da utilização das TIC na 

promoção da inovação no processo educativo e no desenvolvimento das competências 

do século XXI; 

O Capítulo II realça o material e métodos utilizados, nomeadamente, o tipo de estudo, 

instrumentos para recolha de dados e os procedimentos metodológicos e estatísticos 

utilizados no decorrer do trabalho; 

No Capítulo III apresentam-se os resultados, com recurso a tabelas para melhor 

visualização dos mesmos. 

No capítulo IV, discutimos os resultados confrontando-os com os dados existentes na 

literatura, nomeadamente os resultados de outros estudos semelhantes.  

Terminamos com as conclusões do trabalho, com os contributos e as limitações 

encontradas e com o delinear de possíveis pistas de trabalho futuro. 

No final do trabalho, enquadrámos os apêndices e algumas tabelas cujos dados nos 

pareceram extensos de mais para estarem incluídos no texto. 
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I CAPÍTULO – O PAPEL E A FUNÇÃO DAS TIC NA ESCOLA 

Introdução 

As TIC têm vindo a assumir um papel cada vez mais influente e mesmo imprescindível 

nas diversas áreas disciplinares, assistindo-se a uma evolução permanente dos 

paradigmas relacionados com a sua utilização. Devido às potencialidades das TIC, nos 

últimos anos, tem havido uma aposta forte na exploração destas tecnologias na área da 

Educação. As razões que levaram a integrar as TIC no currículo estão presentes numa 

sociedade que evoluiu, que se modificou profundamente, isto é, que passou de uma 

Sociedade Industrial para uma Sociedade de Informação ou do Conhecimento, onde 

novos desafios emergiram, tendo nas TIC um motor dinamizador dessas mudanças. 

Torna-se, pois, importante analisar o papel das TIC no desenvolvimento de saberes 

transversais nos alunos, permitindo por esta via que estes sejam capazes de encontrar 

respostas adequadas aos novos desafios de uma sociedade em constante evolução.  

 

1. Contexto e enquadramento social das TIC 

Iniciativas como o programa de modernização tecnológica da escola portuguesa do XVII 

Governo Constitucional, foram importantes para alcançar uma viragem decisiva ao 

encontro do que realmente importa na Escola: ensinar e aprender, utilizando a 

tecnologia e os recursos digitais (Plano Tecnológico da Educação (PTE) – Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 137/2007, de 18 de Setembro).  

Nesta mesma linha, o Ministério da Educação, ao introduzir a disciplina de TIC na matriz 

curricular do 9º ano de escolaridade, no ano letivo de 2004/2005 e, em 2007, nas Áreas 

Curriculares não Disciplinares do 8º ano de escolaridade, delineou como “objetivo 

estratégico a necessidade de assegurar a todos os jovens o acesso às tecnologias da 

informação e comunicação, como condição indispensável para a melhoria da qualidade 

e da eficácia da educação e formação, à luz das exigências da sociedade do 

conhecimento” (João, 2003, p.3).  

A importância de algumas dinâmicas indutoras desta estratégia de progresso, 

nomeadamente a seleção de atividades pedagógicas e formas de organização, focadas 

nas metas a atingir, com especial relevo para as atividades curriculares em sala de aula, 
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mas também, para o trabalho realizado em outros contextos foi largamente mencionado 

no Programa Educação 2015. 

Determinar quais as competências que serão essenciais para os jovens alunos tem sido 

uma área de grande preocupação (EACEA P9 Eurydice, 2011). A referência das 

competências de aprendizagem e de inovação, incluindo criatividade, resolução de 

problemas e de comunicação, foi largamente mencionada no âmbito da iniciativa da 

eLearning e reforçada na comunicação e-Skills (EACEA P9 Eurydice, 2011). 

A este conjunto de estratégias acrescenta-se igualmente o projeto Metas de 

Aprendizagem que se insere na Estratégia Global de Desenvolvimento do Currículo 

Nacional, e que fornece evidencias não só, no sentido de clarificar o modo de 

integração das TIC no currículo, como também, equaciona “de uma forma sistemática, a 

definição do que os alunos deverão adquirir na área das TIC, ao longo e em cada uma 

das fases do seu percurso escolar” (Costa, 2010, p.933).  

As oportunidades oferecidas pelas TIC, através de um ambiente rico de recursos, 

permitindo diferentes formas de aprendizagem, pensamento, trabalho e participação no 

processo educativo, são vistas como uma forte ferramenta pedagógica para potenciar as 

competências do século XXI. O papel das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

nesta perspetiva, é de tal forma profundo que Delgado (2010) as refere, dizendo que o 

uso das TIC pode contribuir para um ainda mais célere desenvolvimento de 

competências transversais. 

Não parece razoável incluir as TIC como uma mera disciplina escolar rica em 

ferramentas potenciadoras e geradoras de novas situações de aprendizagem e 

metodologias de trabalho. Ela não deverá ser entendida como “mais uma” disciplina no 

meio de tantas outras, pois, desta forma, tratam-se as tecnologias como mais um 

conteúdo a estudar da maneira habitual, ao invés de provocar alterações de fundo no 

currículo ou na vida da escola. A este respeito, Costa (2010) defende “não o ensino das 

tecnologias, mas a aprendizagem com tecnologias”(p.934). 
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1.1. Perspetivas sobre o ensino e a aprendizagem com as TIC  

Vivemos numa sociedade da informação suportada pelas TIC, mas que não se traduz por 

si só, numa sociedade do conhecimento. Para tal, há que trabalhar em conjunto com o 

intuito de "gerar" conhecimento com a informação que nos é disponibilizada. O 

professor terá um papel importantíssimo neste processo.  

Atualmente, o excesso de informação implica dificuldades na sua organização, portanto, 

caberá à escola um papel preponderante na aprendizagem dos mecanismos de 

transformação da informação em conhecimento válido. Para tal, é necessário, se não 

mesmo imprescindível, que na própria escola ocorram mudanças e adaptações de 

acordo as condições atuais. Só assim poderá preparar os seus alunos para um mundo em 

constante mudança e rápida evolução. Segundo Novak e Gowin (1999, citado por 

Coutinho e Junior, 2007, p.615), na sociedade do conhecimento “torna-se imperioso que 

cada sujeito aprenda a aprender”, o que implica que cada pessoa seja entendida como 

uma finalidade central da educação, no sentido de se encarregar ela própria da 

construção do saber, desenvolvendo mecanismos de autoaprendizagem ou aprendizagem 

colaborativa.  

Para atingir esta finalidade, o professor deve ver no computador uma ferramenta 

facilitadora e fundamental na aprendizagem dos alunos. Como refere Gadotti (2002, 

citado por Cavalcante, n.d) o professor deve deixar de ser o “repassador do 

conhecimento” para se transformar num “mediador do conhecimento, um aprendiz 

permanente, um construtor de sentidos, um cooperador e, sobretudo, um organizador 

de aprendizagem” (p.2). O que implica que o docente deve dominar muito mais do que 

os simples softwares (Word, PowerPoint, Publisher…). Para a consecução deste 

objetivo, é importante que o professor liberte os seus medos e procure explorar as 

inúmeras possibilidades proporcionadas pelas novas ferramentas disponibilizadas pela 

Internet, como a Web 2.0.,a Web 3.0.  

O uso destes novos instrumentos permite a criação e atualização de espaços de trabalho 

de aprendizagem e de entretenimento e também o desenvolvimento de redes sociais. O 

professor adquire uma cultura tecnológica, deixando ser um mero transmissor do 

conhecimento, o principal detentor do saber e, por sua vez, o aluno deixa de ser o 

consumidor passivo de uma informação até há bem pouco tempo restrita à simples 

explanação oral de uma sala de aula, de que resultava uma informação limitada e 
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isolada. Desta maneira, o aluno passa a ter um assistente que o ajuda a construir o seu 

conhecimento. De acordo com Almeida e Moran (2005) a melhor forma de ensinar é, de 

facto, aquela “que enfatiza a autonomia do aluno para a busca de novas compreensões” 

(p.55). Nessa perspetiva o professor necessita de “estar atento para que os aspetos 

envolvidos nessa situação de aprendizagem possam potenciar o desenvolvimento do 

pensamento cognitivo e artístico do aluno”, numa posição de facilitador da 

aprendizagem, sem receio de estar igualmente a aprender (idem, p.56). Na escola e 

fora dela, poderá criar ambientes de troca de conhecimentos que permitam encarar a 

realidade social em qualquer perspetiva […] Competir-lhe-á estimular a pesquisa e o 

saber ou a curiosidade do aluno e coordenar o trabalho de informação, de investigação 

e de reflexão, tendo em conta os princípios da ética (Moreira, 2001). 

Como refere Silva (2011, p.27.) “o agente escolar deve priorizar a busca por novos 

métodos”, proporcionando a integração das TICs no processo de aprendizagem dos seus 

alunos e não as restringindo apenas ao apoio a tarefas de aprendizagem. Isto traduzir-

se-á na elaboração de novas estratégias pedagógicas para a abordagem dos programas e 

currículos.  

A presença das TIC na prática pedagógica deve “despertar a curiosidade, desenvolver a 

autonomia, estimular o rigor intelectual e criar as condições necessárias para o sucesso 

da educação formal e permanente.” (MSI, 2007). 

Hoje, estamos na era do E – electronic –, ou seja, na era do e-professor, e-moderador, 

e-aprendente, e-escola, e-aprendizagem, e-learning, e-…, mas tanto “e” de pouco nos 

serve se não compreendermos que os nossos alunos estão diferentes, têm interesses 

diversos e chegam à escola com um background tecnológico invejável para muitos de 

nós. Os nossos alunos precisam de ser orientados para desenvolver competências que 

lhes permitam mobilizar conhecimentos, gerir a grande quantidade de informação com 

que são bombardeados diariamente e desenvolver aprendizagens significativas e 

adaptadas às atuais exigências da sociedade. 

Ao longo destas duas décadas de utilização das TIC, os professores têm sido desafiados a 

encontrar as metodologias mais apropriadas aos seus alunos em cada contexto. Neste 

pequeno espaço temporal, a evolução tecnológica foi enorme mas, temos de ter 

consciência, que os saltos tecnológicos seguintes ainda vão ser mais rápidos. E a nós, 

professores, cabe-nos encontrar a melhor forma de potenciar a utilização das 
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tecnologias ao serviço da aprendizagem ou, citando, para “o seu próprio 

desenvolvimento profissional, mas, sobretudo, para poderem utilizá-las com os seus 

alunos, proporcionando-lhes situações de aprendizagem inovadoras, mais interessantes 

e mais próximas da realidade envolvente” (Costa, 2003. p.1). 

As TIC são essenciais para os professores que pretendem desenvolver com os seus alunos 

aprendizagens significativas, traduzindo-se numa atitude facilitadora do processo de 

construção do conhecimento (Castro, 2006). 

É efetivamente de primordial importância para a comunidade educativa que as TIC 

sejam uma ferramenta tão corrente quanto o papel, a caneta e o quadro de giz, no que 

diz respeito à sua utilização, e simultaneamente, sejam um potenciador de 

aprendizagem dinâmica, interativa e apelativa, que facilite a colaboração e partilha de 

conhecimentos e experiências.  

As crescentes investigações realizadas sobre este tema, demonstram que são muito os 

benefícios desta integração das TIC, sendo que: (i) as TIC são um recurso e meio 

facilitador de aprendizagem; (ii) a sua integração provoca efeitos no desenvolvimento 

de competências de pesquisa, recolha, seleção, ordenação, gestão e utilização da 

informação (Castro, 2006).  

Acreditamos que os professores podem assumir um papel fundamental no 

desenvolvimento das competências transversais nos alunos, ao fomentarem a utilização 

das TIC e ao promoverem entre eles a construção de relações interpessoais, a 

colaboração e a interação. Igualmente, a nível individual, cada aluno deve ser 

estimulado a fomentar competências, como a negociação e a aprendizagem autónoma.   

“Efetivamente, não se trata de ensinar as crianças a usar as TIC, mas, antes, de as pôr 

ao serviço do seu desenvolvimento educacional” (Amante, 2007, p.56). 

“The only way to prepare for the future is to make the most out of ourselves on the 

assumption that doing so will make us as flexible and productive as possible.” Sir Ken 

Robinson (2009). 
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1.2. O papel da escola 

Cada vez mais, o conceito de escola vai sendo alterado de acordo com as 

transformações sociais. Ela é atualmente, o ponto de partida de um processo contínuo 

de formação ao longo da vida, tendo uma “função sistêmica de preparar cidadãos tanto 

para desenvolver as suas qualidades como para a vida em sociedade”, como defende 

(Pires, n.d, p.30). Deste modo funciona como um regulador das aprendizagens do aluno 

na sociedade da informação e do conhecimento. Como resultado dessa reflexão, 

ousamos afirmar que, mais do que fornecer um conjunto de conhecimentos, os seus 

objetivos devem centrar-se no desenvolvimento de competências e saberes, ou seja, na 

formação de cidadãos que assumem o conhecimento e a aprendizagem, como valores 

inerentes ao modelo de Sociedade do Século XXI. 

O Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal, de 1997, texto de 

referência para a escola informada do século XXI, no capítulo 4º refere: “ [A escola] tem 

de passar a ser encarada como um lugar de aprendizagem em vez de um espaço onde o 

professor se limita a transmitir o saber ao aluno; deve tornar-se num espaço onde são 

facultados os meios para construir o conhecimento, atitudes e valores e adquirir 

competências. Só assim a Escola será um dos pilares da sociedade do conhecimento.” A 

escola tem um papel preponderante na evolução da Sociedade da Informação para uma 

Sociedade do Conhecimento, ao preocupar-se em dotar os professores e, 

consequentemente, os alunos de novas competências, permitindo que estes respondam 

de forma eficaz às novas exigências desta sociedade emergente. 

A este propósito, Perrenoud (1999) questiona “Afinal, vai-se à escola para adquirir 

conhecimentos, ou para desenvolver competências?[…] Desenvolver uma competência é 

assunto da escola? Ou a escola deve limitar-se à transmissão de conhecimento?” (p.7-9). 

O reforço das qualificações e das competências é indispensável para a construção da 

sociedade do conhecimento e constitui um dos principais objetivos da Educação 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2007). “Compete à escola ensinar a ler, 

escrever, entender noções básicas do mundo físico e social, solucionar problemas e 

assim por diante (…), mas como a escola faz isso?” (Davis et al., 2005, s/p). A este 

respeito, Lagarto (2007) refere que a “escola terá que ser, cada vez mais, um local 

onde existam computadores como se de cadernos e livros se tratasse, onde os quadros 

negros dêem lugar aos quadros interativos, onde as estratégias dos professores passem 
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por planificações exigentes tendo em vista a definição de percursos de aprendizagem 

dos seus alunos, mais do que a definição de estratégias de ensino”(p.12). 

Sendo a internet, nos dias de hoje, a mais imediata fonte de informação e estando 

perante uma sociedade em que se exige um conhecimento constantemente atualizado, 

a escola terá certamente um papel importantíssimo no desenvolvimento de 

competências para a seleção, tratamento e análise do enorme fluxo de informação que 

nos vai chegando diariamente. Por isso, a internet desafia-nos a todo o momento a uma 

atualização constante, remetendo para a ideia de que “o que ontem era conhecimento, 

hoje já está ultrapassado” como afirma Lazlo e Castro (1995, citado por Coutinho, 

2006a, p.7).  

Segundo Silva (2001) a escola está perante um desafio que se baseia no facto de 

“compreender que as TIC dão à escola a oportunidade em passar do modelo de 

reprodução da informação para um modelo de funcionamento baseado na construção 

partilhada do conhecimento, aberto aos contextos sociais e culturais, à diversidade dos 

alunos, aos seus conhecimentos, experimentações e interesses, enfim, em constituir-se 

como uma verdadeira Comunidade de Aprendizagem”(p.145). 

A escola não se pode dissociar da sociedade, não se pode isolar do mundo, como refere 

Lagarto (2005) “A Escola como entidade viva que é, também não se vai poder excluir 

desta nova sociedade emergente” (s/p).  

Neste sentido, é importante a clarificação da seguinte questão: Qual é o papel da escola 

na atual sociedade do conhecimento? 

Apesar de muito se falar na sociedade da informação ou na sociedade do conhecimento, 

a escola é ainda considerada como meio de democratização da sociedade devendo ser 

de livre e igual acesso para todos. 

Nas escolas, temos uma diversidade enorme de alunos com diversos níveis culturais e 

com experiências diversificadas, provenientes de uma sociedade de informação não 

homogénea e em constante evolução tecnológica. É importante que a escola em 

conjugação com o poder político, aponte para modelos curriculares diversificados e 

flexíveis, que promovam a capacidade de ‘aprender a aprender’, em ambientes de 

aprendizagem estimulantes; que tenha em conta as alterações que a sociedade vai 

sofrendo, procurando oferecer uma diversidade de saberes, através da troca e partilha 
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de interesses e experiências; que vá ao encontro dos interesses e aptidões dos alunos e 

que ajude a reduzir o insucesso escolar e a exclusão social.  

Temos vindo assistir a uma diferenciação dos modelos de ensino e a escola tem-se 

voltado para a valorização da aprendizagem quer formal, quer informal, que se refletia 

ao longo da vida, adequando a educação e a formação ao mundo e à sociedade 

envolvente e, consequentemente, ao mundo do trabalho e do emprego. Como defende 

Klein (1985) “Os padrões de desenho curricular mais antigos devem ser melhorados e os 

novos devem ser desenvolvidos à medida que o conhecimento, as sociedades e os alunos 

mudam” (p.4). 

Antigamente a escola detinha a hegemonia do saber, do conhecimento. Hoje, tudo 

mudou, sendo necessário que se adapte a esta mudança, que acompanhe este 

desenvolvimento, que adquira as técnicas fundamentais para dar resposta aos novos 

desafios. Se a escola conseguir acolher e desenvolver no seu seio os novos instrumentos 

e metodologias disponíveis, o seu papel revelar-se-á fundamental na medida em que 

prepara os alunos para a vida ativa, para o trabalho cooperativo, para a resolução de 

problemas autênticos, promovendo a construção do conhecimento.  

As TIC, que estão no cerne da sociedade da informação, ocupam um papel central no 

funcionamento da escola, se queremos que esta tenha o sucesso educativo que lhe é 

exigido pela sociedade onde está inserida (Meirinhos e Osório, 2011). 

 

2. Novas competências e o papel das TIC 

As TIC têm a vindo a ser um motor de transformação no processo de ensino-

aprendizagem. As TIC são consideradas uma ferramenta imprescindível para a aquisição 

de competências básicas. Neste contexto, Almeida e Moran (2005) afirmam que o papel 

da tecnologia pode ser um aliado extremamente importante, ao permitir “a cada pessoa 

resolver os problemas do quotidiano, compreender o mundo e atuar na transformação 

de seu contexto” (p.71).  

Segundo a Comissão Europeia/Grupo TIC (2010, citado por EACEA P9 Eurydice, 2011), 

“os estudantes precisam de atingir “fluência digital””(p.11). Como refere o estudo 

EACEA P9 Eurydice (2011) “Isto é verdade tanto para competências básicas e especificas 
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a determinadas disciplinas como para competências transversais ao currículo, tendo por 

isso de ser adquiridas ao longo de todo o processo educativo.” 

Sabemos da existência de várias listas elaboradas por diversas organizações 

internacionais que mencionam as qualificações ou competências que os alunos devem 

adquirir na escola como preparação para os complexos desafios que vão enfrentar no 

mundo social e laboral. O estudo EACEA P9 Eurydice (2011) aponta como um bom 

exemplo a organização Partnership for 21st Century Skills (P21), que definiu uma lista 

de competências e conhecimentos considerados essenciais para “assegurar que todos os 

alunos estão preparados para o seculo XXI” Partnership for 21st Century Skills (2010, 

citado por EACEA P9 Eurydice, 2011, p.35). 

Segundo, a iniciativa Partnership for 21st Century Skills cada competência transversal é 

definida em função das competências horizontais, interdisciplinares e não baseadas 

numa disciplina em particular e constituída por doze áreas de competências, de acordo 

com a figura 3 (i) Criatividade (idealizar); (ii) Inovação (transformar); (iii) Espírito 

crítico (analisar, induzir, deduzir); (iv) Resolução de problemas (achar soluções); (v) 

Tomada de decisões (interpretar e sintetizar); (vi) Comunicação (interagir); (vii) 

Colaboração (cooperar); (viii) Pesquisa e inquérito (identificar e tratar); (ix) 

Flexibilidade e adaptabilidade (saber-adatpar); (x) Iniciativa e autodeterminação 

(autonomizar); (xi) Produtividade (auto-regular) e (xii) Liderança e responsabilidade 

(liderar e orientar). 
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Figura 2. Competências transversais (adaptado de Partnership for 21st Century Skills, 2010). 

É precisamente neste tipo de competências que vamos focalizar este estudo.  

 

2.1. Conceito de competência 

O conceito de “competência”, muito presente na literatura no campo da psicologia, 

tornou-se emergente no século passado no campo da pedagogia, da formação de 

adultos, das organizações e dos recursos humanos.  

No projeto DeSeCo (2002), pode entender-se a competência como a capacidade de 

responder às exigências individuais ou sociais, ou de efetuar uma tarefa com sucesso, 

comportando dimensões cognitivas e não cognitivas. 
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Falar de competências pressupõe ter em consideração a sua estrutura interna 

(conhecimentos, capacidades cognitivas, atitudes, emoções, valores, ética e motivação) 

e um contexto educativo material, institucional e social (formal ou informal) com o qual 

o sujeito interage. 

Ao analisarmos a diversidade de perspetivas, existentes na literatura, verificámos alguns 

indicadores comuns às suas diferentes concetualizações, tais como, o de mobilização de 

conhecimentos adquiridos e o de ação. 

Contudo, há duas distinções que nos parece relevante considerar. A primeira é entre 

competência e desempenho. Para Perrenoud (2004) competência difere 

significativamente de desempenho pois “o desempenho é uma situação, datada e 

observável” e “a competência é o que subjaz ao desempenho”(p.56). 

Contudo, os dois termos podem ser equivalentes se a competência, por um lado, for 

reduzida a referenciais de desempenho, o que acontece nos contextos das profissões, e 

se, por outro lado, for definida como a “própria mobilização de recursos cognitivos e 

afetivos”, e nesse caso a “distinção entre competência e desempenho desaparece” 

(Allal, 2004, p.87). 

A segunda distinção é entre capacidade e competência. A noção de competência 

designa a capacidade de produzir uma conduta num determinado domínio (Allal, 2004). 

Para esta autora, a capacidade não é uma faculdade intrínseca, nem uma disposição 

homogénea capaz de ser desenvolvida em si mesma, mas, pelo contrário, é o fruto das 

experiências de aquisição de competências em vários domínios (cognitivo, afetivo, 

social e sensório-motor). Parece-nos, assim, que capacidade e competência são, 

aparentemente, diferentes, ainda que possam ter um significado equivalente.  

Durand (1998) inspirando-se em Pestalozzi, que tem como base head, hand e heart 

(cabeça, mão e coração), propõe um conceito de competência com três dimensões 

interdependentes: conhecimento, habilidade e atitude, englobando assim aspetos 

cognitivos, técnicos sociais e afetivos relacionados com o trabalho.  

Para Durand (1998), o conhecimento corresponde a uma série de informações, 

assimiladas e estruturadas pelo indivíduo ao longo da vida, que lhe permitem 

compreender os fatos que acontecem em seu redor, representando a dimensão do 

saber.  
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A habilidade, segundo o autor, refere-se à capacidade de fazer uso produtivo do 

conhecimento e está relacionada com o saber como fazer algo, ou seja, a capacidade de 

aplicar e fazer uso produtivo do conhecimento adquirido e utilizá-lo numa ação para um 

propósito específico.  

Finalmente a terceira dimensão de competência, a atitude, refere-se aos aspetos sociais 

e afetivos relacionados com o trabalho e está ligada ao querer fazer algo. 

Neste seguimento, Pacheco (2011) apresenta três tipos de competência: cognitiva, 

operacional e transversal (cf. Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tipos de competência (adaptado de Pacheco, 2011, p.45). 

Partindo desta diferenciação, consideramos que a competência cognitiva se situa no não 
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A competência transversal direciona-se para o exercício de comportamentos que 

requerem dimensões mentais e materiais próximas da competência operacional (Rey, 

1996). Pela sua ideia global, a competência transversal envolve uma série de operações 

cognitivas associadas tanto ao “aprender a aprender", como aos saberes 

procedimentais, nomeadamente, os métodos de trabalho, tratamento de informação, 

comunicação, relacionamento interpessoal e de grupo (Pacheco, 2011). 

Estas competências podem ser adquiridas quer por via formal, da formação académica, 

ou informal, pelos trajetos pessoais e profissionais e remetem para capacidades gerais, 

tais como, capacidade de antecipação, de iniciativa, de cooperação, de usar informação 

e comunicar, de trabalhar em equipa, que devem estar asseguradas para promoverem a 

flexibilidade profissional, independentemente do lugar onde os profissionais se 

encontram integrados. São igualmente designadas de “competências transferíveis”, na 

medida em que se traduzem em capacidades comuns que garantem a adaptabilidade 

dos profissionais às transformações constantes dos empregos. 

Da necessidade de adquirir determinados conhecimentos considerados essenciais para a 

alfabetização, reconhece-se, também, atualmente, que o sucesso dos alunos reside 

mais no desenvolvimento de competências que devem o individuo a ser capaz de 

aprender por si, ao longo da vida e de forma contínua (Meirinhos e Osório, 2011). 

 

2.2 Competências transversais 

Paralelamente ao conceito de “competência” existe o conceito de “mobilização” que 

está presente em vários autores. Boterf (2005) fala em conhecimentos e habilidades 

como duas entidades distintas, caracterizando as competências pela capacidade de 

mobilizar os conhecimentos. 

No projeto DeSeCo (2002) entende-se por competência a capacidade de responder às 

exigências individuais ou sociais, ou de efetuar uma tarefa com sucesso. A aquisição e o 

desenvolvimento de cada uma das competências assenta numa combinação de aptidões 

práticas e cognitivas, de motivação, de valores, de atitudes, de emoções e de outros 

elementos sociais e comportamentais que em conjunto podem resultar numa ação 

eficaz. Trata-se de um fenómeno que acontece ao longo de toda a vida das pessoas e 
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depende do seu empenho pessoal e, entre outros fatores, da existência de um contexto 

favorável. 

No conjunto das competências que os indivíduos adquirem e desenvolvem ao longo das 

suas vidas, há umas que, em múltiplos domínios da vida, e face à visão comum do 

mundo que a sociedade adota, são mais importantes do que outras. São as 

competências-chave que, ao contribuírem para o sucesso individual e coletivo, todos os 

cidadãos devem adquirir e desenvolver. E isto porque, para fazer face a um mundo 

caracterizado pela complexidade e pela interdependência, é fundamental que as 

pessoas, em qualquer domínio da vida, desenvolvam um nível de capacidade mental e 

de criatividade que pressupõe um pensamento crítico e de reflexão por parte do 

indivíduo (Leitão e Alarcão, 2006). 

No projeto DeSeCo (2002), podem evidenciar-se três indicadores de competência: agir 

de maneira autónoma, servir-se de ferramentas de maneira interativa e funcionar em 

grupos socialmente heterogéneos. Neste contexto, os indivíduos devem ter a capacidade 

de: 

 Defender e afirmar os seus direitos, os seus interesses, as suas 

responsabilidades, os seus limites e necessidades; 

 Conceber e realizar planos de vida e projetos pessoais; 

 Agir no conjunto da situação ou contexto; 

 Utilizar a linguagem, os símbolos e os textos de maneira interativa; 

 Utilizar o conhecimento e a informação de maneira interativa; 

 Utilizar as tecnologias de maneira interativa; 

 Estabelecer boas relações com os outros; 

 Cooperar; 

 Gerir e resolver conflitos. 

Uma outra abordagem de competências é sustentada por Aubrum e Orofiamma (1990). 

Para estas autoras, é necessário fazer face à crescente competitividade a nível 

internacional e, para o efeito, é determinante dar ênfase aos recursos humanos que se 

exigem altamente qualificados. Esses recursos devem ser dotados não só de 

competências técnicas, mas também, de competências transversais que lhes permitam 

adaptar-se a uma grande variedade de ambientes do ponto de vista profissional, cultural 

e linguístico.  
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Essas competências não técnicas, de natureza pessoal e relacional, são consideradas 

para as autoras, de 3ª dimensão, dividindo-as em quatro categorias: (1) os 

comportamentos profissionais ou sociais, onde incluem as competências ligadas a 

tarefas concretas, num contexto social ou profissional determinado; (2) as atitudes que 

definem um perfil de comportamento adaptado a um contexto profissional ou cultural 

específico, como, por exemplo, atitudes relacionais e de comunicação, capacidades 

relativas à autoimagem, capacidade de adaptação e de mudança; (3) as capacidades 

criativas que permitem fazer face ao carácter imprevisível das situações, traduzindo-se 

na capacidade de improvisação, no ousar sempre mais e num saber-fazer criativo no 

domínio cultural; (4) as atitudes existenciais e éticas que enquadram uma referência 

aos valores e a perspetiva existencial do sujeito e que podem ser traduzidas pela 

capacidade de se situar enquanto ator social, e pela capacidade de análise crítica, de 

autoformação e de pesquisa. 

Segundo esta ótica, as competências de terceira dimensão requerem saberes múltiplos, 

tais como, os saberes técnicos, os métodos e processos cognitivos, o saber social, o 

saber-fazer relacional e o conhecimento de si próprio. Por isso, estas novas 

competências parecem exigir uma modificação da relação com o saber, uma vez que a 

intuição é essencial, juntamente com a capacidade de se adaptar à incerteza, ao 

irracional e à dúvida. Presentemente, esta diversidade de competências, designadas 

também como não técnicas, é requerida cada vez mais, quer para exercer uma 

atividade profissional no quadro de uma organização de trabalho em evolução, quer 

para as profissões cujo saber-fazer se baseia nas capacidades relacionais ou criativas.  

Numa outra perspetiva Casanova (1991) identifica competências transversais ou 

genéricas. Estas são analisadas a partir do reconhecimento das qualidades pessoais que 

o sujeito desenvolve na sua vida através de experiências vividas. Ora, o referido autor 

identifica onze competências principais: (1) espírito de iniciativa (fazer coisas ou propor 

as ações necessárias sem ser forçado pelos acontecimentos ou, mesmo, antes de ser 

solicitado por alguém); (2) perseverança (tentar mais do que uma vez ou de diferentes 

maneiras, ultrapassar obstáculos que se interpõem à consecução dos objetivos); (3) 

criatividade (criar um produto original, imaginativo ou expressivo, também aplicável às 

ideias); (4) sentido de organização (habilidade para desenvolver planos lógicos e 

detalhados, a fim de orientar as ações perante um objetivo); (5) espírito crítico 

(habilidade para pensar de forma analítica e sistemática, aplicar princípios ou conceitos 

de análise de problemas tendo como alvo descrever um conjunto de acontecimentos); 
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(6) autocontrolo (manter-se calmo em situações emotivas ou stressantes); (7) atitude de 

liderança (qualidade para se responsabilizar por um grupo ou atividade, organizando os 

esforços coletivos de forma eficaz); (8) persuasão (habilidade para persuadir os outros 

ou para obter o seu apoio, com a finalidade de concretizar as suas ideias); (9) 

autoconfiança (sentimento de segurança ou de certeza nas próprias capacidades, 

habilidades e julgamentos; defesa do próprio julgamento de valores face aos que se lhe 

opõem); (10) perceção nas relações pessoais (facilidade em "ler" as preocupações, os 

interesses e os estados emotivos dos outros, reconhecendo e interpretando os seus 

indícios, inclusivamente, os mais subtis); (11) preocupação e solicitude em relação aos 

demais (atenção pelas suas necessidades e bem-estar, e vontade de os escutar e 

encorajar). 

Estas competências advêm de um conjunto de qualidades pessoais relacionadas com o 

saber-ser, com as atitudes e com os comportamentos, estando conectadas com a 

personalidade e não necessariamente com o exercício de uma função. Há unanimidade 

em reconhecer-lhes uma notória transferibilidade, podendo, por isso, ser utilizadas em 

diversas funções.  

Na perspetiva da abordagem das competências-chave (Evequoz, 2004), o conceito de 

competências é evocado em estreita ligação com a evolução do mundo laboral e com as 

exigências do mercado de trabalho e das empresas, não descurando a realização das 

próprias pessoas. Este autor parte da constatação de que as mudanças sociais e 

profissionais exigem, além das competências técnicas, algumas competências 

transversais, afirmando que as mudanças rápidas do trabalho estimulam os indivíduos e 

as empresas a reagir eficazmente perante novas situações. E identifica, a partir de 

estudos científicos, as competências-chave originadas pela necessidade da pessoa ter 

capacidades globais para: (1) enfrentar situações imprevistas (riscos da produção, 

modificação do ambiente, expectativas do público) e responder de modo pertinente, ter 

iniciativa, ser responsável e autónomo, mobilizar recursos internos e externos; (2) 

comunicar com pertinência, afirmando o próprio ponto de vista, ser capaz de trabalhar 

em conjunto, visando o mesmo objetivo e ser capaz de mobilizar uma equipa; 

compreender os medos dos interlocutores e avaliar os efeitos das próprias ações; (3) 

adotar uma lógica centrada no cliente, desenvolvendo a capacidade da empatia e da 

escuta ativa, de modo a compreender as suas necessidades, pois não se vendem apenas 

produtos, mas sim, soluções.  
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Evequoz (2004) indica, ainda, seis competências-chave para o indivíduo e para a 

empresa, complementares às competências técnicas, e que são um conjunto de 

comportamentos a mobilizar para uma conveniente adaptação às características 

laborais contemporâneas: (1) trabalhar em equipa (colaborar com os outros a fim de se 

atingir objetivos comuns); (2) comunicar (transmitir e trocar informações num 

determinado contexto) (3) resolver problemas (produzir uma solução eficaz baseada na 

procura de informações úteis, seguida por uma análise rigorosa e lógica); (4) organizar 

(estruturar as atividades em função do resultado a atingir num tempo predefinido); (5) 

tratar a informação (receber dados, compreendê-los, analisá-los e saber restituí-los); 

(6) enquadrar (conduzir as pessoas em direção ao objetivo mobilizando os recursos 

disponíveis).  

Podemos concluir que a proposta de competências-chave aqui relatada é bastante 

pertinente para a nossa investigação, uma vez que confere ao indivíduo recursos 

pessoais, sociais e profissionais para melhor fazer frente ao complexo cenário do 

mercado de trabalho atual, apontando, tanto para o aperfeiçoamento das aptidões que 

já detém, como para o enriquecimento daquelas em que ainda não está suficientemente 

habilitado. 

Para além das abordagens já mencionadas, Castanyer (2003) apresenta três tipos de 

competências: básicas, técnicas e transversais. As competências básicas são aquelas 

adquiridas, por excelência, na infância e no início da adolescência, nos sistemas formais 

de educação e de formação. Compreendem a capacidade de leitura e de escrita; a 

realização de operações matemáticas simples; o uso do computador e das tecnologias 

da informação e da comunicação; o conhecimento dos signos e símbolos culturais e das 

noções elementares de ética e, ainda, de relacionamento interpessoal. Por sua vez, as 

competências técnicas estão diretamente associadas a uma profissão e podem ser 

adquiridas, em certa medida, nos sistemas regulamentares de educação e formação e 

também no exercício de uma atividade laboral (especializações profissionais e 

especializações relacionadas com os campos científicos e tecnológicos). Por último, as 

competências transversais parecem ser comuns a diversas atividades; são transferíveis 

de função para função e têm ganho um protagonismo e importância crescentes no 

panorama do desenvolvimento pessoal, social e profissional; são adquiridas, 

fundamentalmente, na interação com os outros e na formação não formal. Têm a ver 

com a capacidade de gerir os recursos do “eu” (competências intrapessoais), de 
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relacionamento interpessoal (competências interpessoais) e de desempenhar funções 

profissionais (competências profissionais).  
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II CAPÍTULO – METODOLOGIA 

Introdução 

A escolha da metodologia é um ato decisivo para a obtenção de respostas adequadas às 

nossas preocupações, formulações, questões de investigação e objetivos, na medida em 

que é a partir desta que se definem as linhas de orientação, os métodos e os 

procedimentos a considerar na nossa investigação (Sampieri et al, 1997). 

1. Enquadramento e procedimentos metodológicos 

Em termos metodológicos adotámos uma abordagem de natureza exploratória, tendo 

como ponto de partida uma estratégia de estudo do tipo descritivo uma vez que, 

visamos compreender um fenómeno da realidade atual e determinar como e com que 

critérios os professores de informática o julgam (Bogdan e Biklen, 1992).  

Ainda no que diz respeito a tipos ou modalidades de estudos qualitativos inspirámo-nos 

nas propostas generalistas de Gomez, Flores e Jimeno e Punch (1996, 1998 citado por 

Coutinho, 2006a) em que privilegiámos a quarta categoria: Descritivo.  

Dentro dos estudos descritivos optámos pela modalidade de inquérito, ou survey por 

questionário de forma a (i) atingir a compreensão, centrando a investigação nos factos 

(Goméz et al., 1996), e (ii) possibilitar a fundamentação do nosso estudo nas causas, 

procurando o controlo e a explicação (idem). 

Para a consecução do nosso objetivo, para além de entrevistas exploratórias que 

serviram de base para a construção do inquérito por questionário, começámos, numa 

primeira instância, pela análise da literatura e documentos pertinentes à problemática 

em estudo. Através dessa análise pudemos não só obter informação preciosa, mas 

também, estipular as primeiras dimensões relevantes para a recolha de dados, que se 

consubstanciou nas entrevistas a seis docentes de informática.  

Partindo das inferências obtidas da análise de conteúdo das entrevistas, aplicámos um 

questionário aos professores de informática, onde solicitámos a resposta a um conjunto 
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de questões fundamentais ao nosso estudo, que nos permitisse auscultar os professores 

de Informática sobre o papel das TIC no desenvolvimento de competências que 

transcendem o simples domínio tecnológico. 

Com análise inferencial, que trabalha tipicamente com a estimação estatística (como 

média, desvio padrão), permitiu-nos estimar os próprios parâmetros da população 

(Pasquali, n.d). Assim, procurou-se aplicar uma série de testes que permitissem 

comprovar algumas das possíveis relações que foram tiradas mediante a análise 

descritiva, permitindo, desse modo, extrapolar ainda que, com algumas limitações e 

incertezas, essas relações.  

Esta diversidade de fontes de informação e de instrumentos na recolha de dados 

permitiu tornar um plano de investigação mais sólido (Patton, 1990). 

Ressalva-se complementarmente que toda a investigação foi pautada pelo respeito às 

normas éticas e parâmetros de qualidade, ao delinear uma estratégia capaz de manter 

uma relação equilibrada entre os benefícios sociais da investigação e os valores dos 

participantes, de acordo com os princípios difundidos por Tuckman (2005, p.29) neste 

campo: (i) as pessoas a quem se pede para participar em estudos de investigação têm o 

direito de declinar esse pedido (direito à não-participação), (ii) se acederem participar 

voluntariamente, têm o direito à privacidade, à confidencialidade e ao anonimato e, 

por fim, (iii) têm também o direito de contar com a responsabilidade do investigador. 

Através desta estratégia foi possível estabelecer uma relação de confiança e de 

colaboração dos indivíduos que constituíram a população-alvo, pautando-nos sempre por 

uma posição de neutralidade, de confidencialidade e de clareza, de forma a evidenciar 

e credibilizar a confiança necessária e presente na investigação. 
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2. Instrumentos de recolha de dados 

2.1. Entrevista 

Sendo a entrevista um item relevante na investigação de tipo descritivo, optámos pela 

modalidade exploratória com uma abordagem semi-diretiva, pois consideramo-la 

portadora de maior coerência relativamente aos objetivos que definimos para este 

trabalho de investigação, uma vez que, permite que o entrevistado tenha alguma 

liberdade para desenvolver as respostas segundo a direção que considere adequada, 

explorando, de uma forma flexível e aprofundada, os aspetos que considere mais 

relevantes (Quivy e Campenhoudt, 2008).  

Desta forma, em que é permitida ao entrevistado uma certa liberdade nas respostas 

sem que saia do tema proposto, enveredando por assuntos diferentes (Sousa, 2005), o 

primeiro passo foi a criação do guião da entrevista, onde foram delimitados cinco blocos 

temáticos: (a) legitimação da entrevista; (b) conceções pedagógicas do Professor; (c) 

implementação das TIC nas atividades letivas; (d) potencialidades das TIC para a 

aprendizagem na escola; e (e) agradecimento. De um modo geral, começou-se por saber 

qual a perspetiva em que cada um se coloca, anotando as referências que fazem sobre 

as estratégias que empregam, nomeadamente, em relação às competências que as TIC 

desenvolverão nos alunos e, por último, inquirindo as razões do potencial das TIC.  

Estabeleceu-se, sempre que possível, uma relação pessoal entre o entrevistador e o 

entrevistado, levando a este um maior envolvimento na conversa e na elaboração das 

respostas. Pelo que, sempre que algum dos entrevistados se afastou dos objetivos 

traçados ou sentiu a necessidade de colocar novas questões, foi feito um 

reencaminhamento da entrevista. (Quivy e Campenhoudt , 2008).  

2.1.1. O Guião da Entrevista 

Para a elaboração de um guião orientador das entrevistas (consultar Apêndice 1 – Guião 

da Entrevista), que se adaptasse à problemática em estudo, definimos e sistematizámos 

cinco blocos temáticos com os respetivos objetivos específicos. Fizemos acompanhar o 

guião de um formulário que nos orientasse para o percurso da entrevista e um conjunto 
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de aspetos a ter em consideração, caso o entrevistado não se referisse diretamente às 

questões.  

Neste sentido, o guião das entrevistas compôs-se do seguinte modo: 

Bloco 1. – Legitimação da entrevista 

Com este primeiro bloco, procurámos informar o objetivo do nosso trabalho, legitimar a 

entrevista e criar motivação aos entrevistados. Para isso, prestámos alguns 

esclarecimentos, nomeadamente, acerca da confidencialidade das informações 

recolhidas, do direito à privacidade e ao anonimato das mesmas e, ainda, ressaltámos a 

importância da colaboração dos entrevistados. 

2. Conceções pedagógicas do Professor 

O segundo bloco teve como finalidade recolher dados de opinião dos professores sobre o 

papel da escola nos dias de hoje. Questionamos a importância do professor na formação 

de crianças e jovens. Pedimos ainda, a opinião que permitisse ilustrar o que é ser 

professor no contexto do século XXI. 

3. Implementação das TIC nas atividades letivas 

Com este bloco procurámos recolher elementos sobre a implementação das TIC nas 

atividades letivas, para isso pedimos que os entrevistados identificassem, na sua prática 

letiva, as ferramentas e estratégias de aprendizagem com recurso às TIC.  

4. Potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola 

Era nosso objetivo, com este bloco, recolher dados sobre o modo como as TIC podem 

potenciar o desenvolvimento das aprendizagens escolares. Foi solicitado que os 

entrevistados se pronunciassem sobre os principais contributos das TIC no que diz 

respeito ao desenvolvimento das competências situadas no domínio da aprendizagem ao 

longo da vida. 
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5. Agradecimento 

Pretendemos com este último bloco que os entrevistados descrevessem a sua reação 

perante a entrevista realizada. Procurámos ainda, propor a recolha de sugestões e 

agradecer a colaboração prestada.  

 

2.2. Questionário 

A opção de utilização de inquérito por questionário, enquanto instrumento de recolha 

de dados, visou “colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de 

uma população, uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou 

familiar, às suas opiniões, à sua atitude social, profissional ou familiar, às suas opiniões, 

à sua atitude em relação a opções ou a questões humanas e sociais, às suas 

expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou de consciência de um problema, ou 

ainda sobre qualquer outro ponto que interesse os investigadores.” (Quivy e 

Campenhoudt, 2008, p.188). Com este processo, e partindo das respostas ao 

questionário, pretendeu-se recolher um conjunto de informação que permitisse ilustrar 

a perspetiva dos professores de informática sobre o papel das TIC no desenvolvimento 

das competências transversais.  

De forma sintética, da secção anterior sobre a informação obtida nas entrevistas foi 

possível: i) Compreender a perspetiva dos professores entrevistados, sobre a escola em 

geral, sobre o que é ser professor, sobre as bases em que fundamenta o seu trabalho 

docente; (ii) Identificar as ferramentas e estratégias de utilização das TIC privilegiadas 

pelos professores entrevistados, nas suas práticas letivas; (iii) Caracterizar a perspetiva 

dos professores entrevistados, sobre o modo como as TIC podem potenciar o 

desenvolvimento das aprendizagens escolares e (iv) Compreender a postura dos 

professores entrevistados face aos principais contributos das TIC no que diz respeito ao 

desenvolvimento das competências transversais. 
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Deste modo, a partir da informação recolhida nas entrevistas e cruzando-a com a 

revisão da literatura, foi possível a construção dos itens do questionário, que assentam 

na decomposição das diferentes dimensões. 

2.2.1 Estrutura do questionário 

Quanto à organização das questões, teve-se a preocupação de dar uma sequência lógica 

aos itens, com a obrigatoriedade de resposta a todas as perguntas, agrupando as 

questões em três dimensões e, ainda dividindo a sequência das mesmas. Assim, em 

primeiro lugar, privilegiaram-se as questões específicas e, em último, as questões que 

permitiam recolher elementos para a caracterização pessoal e profissional dos 

inquiridos (distribuição por género e idade, tempo de serviço, habilitação académica, 

situação profissional e cargos relevantes). Desta forma, a construção dos itens do 

questionário, formulados a partir da revisão da literatura e da decomposição prévia das 

diversas componentes de cada uma das dimensões que resultaram da análise 

qualitativa, distribuíram-se da seguinte maneira (cf. Apêndice 4), a saber:  

- Uma primeira dimensão relativa a “conceções pedagógicas do professor” com treze 

itens. 

- Uma segunda respeitante a “implementação das TIC nas atividades letivas” com 

dezasseis itens. 

- Finalmente, no que diz respeito à terceira dimensão- “potencialidades das TIC para a 

aprendizagem na escola” utilizou-se vinte e seis itens. 

Assim, e de acordo com referido por (Ghiglione e Matalon, 1993, p.124), pretendeu-se 

evitar uma impressão de monotonia, ao garantir uma certa coerência no conteúdo das 

questões e na sucessão dos temas, para que a variedade na forma das questões fosse, 

em geral, bem recebida pelos inquiridos. 

A conceção e redação de um questionário são determinados pela exploração estatística 

que se prevê fazer com ele (Ghiglione e Matalon, 1993, p.116). Em conformidade, na 

conceção do inquérito cujos resultados foram alvo de tratamento estatístico, foi 
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importante ter em conta que as variáveis são medidas a partir das perguntas, o que 

implicou que “as escalas de medida destas respostas são muito importantes, porque 

põem constrangimentos sobre os métodos disponíveis para analisar os dados e, portanto, 

influenciam a definição (e os testes) das Hipóteses Operacionais” (Hill e Hill, 2009, 

p.83).  

Relativamente à forma de resposta aos itens e “no sentido de se saber se o que se está 

a tratar é o que se pretende medir” Tuckman (2005, p. 328), foi utilizada uma rating 

scale do tipo likert de cinco pontos que varia entre “discordo totalmente” (1) e 

“concordo totalmente” (5). A segunda questão da dimensão 1 também tem uma rating 

scale do tipo likert de cinco pontos, embora varie entre “muito pouco” (1) e “bastante” 

(5). Em relação à primeira questão da dimensão 2, trata-se também de uma rating scale 

do tipo likert de cinco pontos e tem uma variação entre “nunca” (1) e “sempre” (5).  

No sentido de aumentar a “probabilidade de obter a cooperação dos respondentes” (Hill 

e Hill, 2009, p.163) preocupámo-nos sempre com fatores importantes, tais como, 

clareza, preocupação na apresentação, extensão moderada e espaços adequados entre 

as perguntas, para maior agrado do inquirido. Daí a nossa opção em colocar sempre em 

cada secção uma nota introdutória explicativa e clarificadora do pretendido. Tivemos, 

ainda, a preocupação de colocar um pequeno texto introdutório a anteceder as 

questões, esclarecedor não só dos objetivos do questionário, mas também, do âmbito, 

finalidade e garantia de anonimato do estudo, sem esquecer o necessário incentivo à 

participação dos inquiridos, bem como, o reconhecimento gratificante pela colaboração 

prestada. 
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Tabela 1. Quadro-síntese do questionário 

Dimensões Objetivo Questão 

Dimensão 1 - 

Conceções 

pedagógicas do 

Professor 

Compreender a perspetiva dos 

professores entrevistados, sobre a 

escola em geral, sobre o que é ser 

professor, sobre as bases em que 

fundamenta o seu trabalho docente. 

- Assinale o seu grau de concordância em 

relação ao papel que a Escola 

desempenha atualmente em Portugal.  

- Como docente, que importância 

considera ter o seu desempenho na 

formação de crianças e jovens?  

- As afirmações que se seguem dizem 

respeito à conceção da profissão docente 

na atual sociedade de informação. 

Utilizando a escala prevista, indique em 

que medida concorda ou discorda das 

afirmações.  

Dimensão 2 - 

Implementação das 

TIC nas atividades 

letivas 

Identificar as ferramentas e 

estratégias de utilização das TIC 

privilegiadas pelos professores 

entrevistados, nas suas práticas 

letivas. 

- Pense agora nos recursos que utiliza, em 

sala de aula. Com que frequência utilizou 

as TIC para o seguinte?   

-Os professores, enquanto responsáveis 

pelo desenvolvimento das competências 

TIC devem:  

Utilizando a escala prevista, indique em 

que medida concorda ou discorda das 

afirmações. 

Dimensão 3 - 

Potencialidades das 

TIC para a 

aprendizagem na 

escola 

Caracterizar a perspetiva dos 

professores entrevistados, sobre o 

modo como as TIC podem potenciar o 

desenvolvimento das aprendizagens 

escolares; 

Compreender a postura dos 

professores entrevistados face aos 

principais contributos das TIC no que 

diz respeito ao desenvolvimento das 

competências transversais. 

- Assinale o seu grau de concordância em 

relação ao papel das TIC nas 

aprendizagens escolares:  

Selecione uma opção em cada linha 

- Que competências desenvolverão as TIC 

nos alunos?  

- As TIC equipam os alunos com as 

competências necessárias para a 

aprendizagem ao longo da vida. Até que 

ponto concorda com as seguintes 

afirmações?   

 

 

Assim, na primeira parte do questionário tivemos como objetivos específicos: (i) 

Compreender a perspetiva dos professores entrevistados, sobre a escola em geral, sobre 
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o que é ser professor, sobre as bases em que fundamenta o seu trabalho docente; (ii) 

Identificar as ferramentas e estratégias de utilização das TIC privilegiadas pelos 

professores entrevistados, nas suas práticas letivas; (iii) Caracterizar a perspetiva dos 

professores entrevistados, sobre o modo como as TIC podem potenciar o 

desenvolvimento das aprendizagens escolares e (iv) Compreender a postura dos 

professores entrevistados face aos principais contributos das TIC no que diz respeito ao 

desenvolvimento das competências transversais. 

A segunda parte do questionário, relativa à recolha de dados, foi constituída por cinco 

questões de resposta fechada e apenas uma de resposta aberta, de modo a se proceder 

a uma caracterização global dos participantes neste estudo. 

 

3. Procedimentos 

3.1. Entrevista 

O processo de entrevista decorreu com normalidade, tendo havido em todas as sessões 

um momento prévio para a saudação, a apresentação, que incluía o preenchimento de 

caracterização do entrevistado (consultar Apêndice 1 – Modelo de Caracterização) e o 

enquadramento do objetivo principal do estudo. Para além disso, enfatizámos as 

questões relativas à garantia de confidencialidade dos dados recolhidos e ao modo como 

seriam tratados. Por último, cada uma das entrevistas foi formalmente encerrada, 

agradecendo aos participantes a sua colaboração. Como modo de recolha das respostas 

dadas pelo entrevistado, recorremos à gravação em registo magnético de todas as 

entrevistas. 

Para a constituição dos informantes-chave, tivemos em consideração intervenientes que 

pertencessem ao grupo de informática com alguma trajetória profissional ligada à 

utilização das TIC no ensino e aprendizagem, conforme se pode visualizar na tabela 2. 
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Tabela 2. Caracterização dos entrevistados. 

Dados 

Pessoais e 

Profissionais 

Sexo Idade Tempo 

de 

serviço 

Habilitações 

Académicas 

Situação 

Profission

al 

Cargos desempenhados  

 

P1 F 34 10 Mestrado P.Q. Coordenadora PTE, Elemento 

da Comissão de Avaliação 

Interna, Elemento do Plano 

Anual de Atividades e 

Representante de Grupo. 

P2 F 48 18 Licenciatura P.Q. Formadora de professores 

em TIC no Centro de 

Formação João de Deus; 

Coordenadora da área 

disciplinar; Orientadora de 

estágio; Formadora em 

escolas profissionais na área 

de TIC. 

P3 F 43 16 Pós-graduação P.Q. Diretora de Turma. 

P4 F 40 16 Pós-graduação P.Q. Formadora na área de TIC. 

P5 M 32 7 Mestrado P.Q. Coordenador TIC. 

Antes de se proceder à aplicação da entrevista a todos os participantes, efetuou-se uma 

pequena série de ensaios-piloto, com as quais foi possível avaliar a preparação da 

entrevista, o guião das questões e o modo de registar as respostas dadas pelo 

entrevistado. Em suma, procurou-se, à semelhança do que referem Ghiglione e Matalon 

(1993), conduzir as entrevistas, utilizando técnicas adequadas para conseguir respostas 

verídicas e dados válidos, dando suporte ao nosso papel de investigador com a maior 

isenção e rigor. 

Tendo presente a necessidade de conferir ao método de análise de conteúdo, garantia e 

validade, procedeu-se à reanálise das entrevistas, com um intervalo de tempo superior 

a um mês e feita por um agente de investigação diferente, tendo-se verificado que as 

unidades de registo verbalizadas, se aproximaram em termos das categorias pré-

definidas. 
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3.1.1 Procedimentos de análise de conteúdo 

No que se refere à aplicação da técnica de análise de conteúdo, utilizámos um sistema 

de análise de categorias em que sistematizámos as ideias dos professores de informática 

sobre o papel das TIC no desenvolvimento das competências dos alunos. Seguiu-se um 

trabalho de organização de dados numa matriz de análise onde contemplámos as três 

dimensões sustentadas pelo guião da entrevista elaborado e a agregação de várias 

categorias. Para melhor compreensão deste sistema de organização e análise de dados, 

apresentamos na tabela que se segue (Operacionalização das dimensões de análise) o 

modo como operacionalizámos cada uma dessas dimensões. 

 

Tabela 3. Operacionalização das dimensões de análise. 

Dimensões Operacionalização 

Dimensão 1 - Conceções 

pedagógicas do Professor 

As referências incluídas nesta dimensão sublinham o exercício do sentido 

crítico dos professores sobre o papel da escola nos dias de hoje, a sua 

importância na formação de crianças e jovens e o que é ser professor na atual 

sociedade de informação. 

Dimensão 2 - 

Implementação das TIC nas 

atividades letivas 

As referências incluídas nesta dimensão estão diretamente associadas a 

questões de natureza metodológica no processo de ensino e de aprendizagem 

com recurso às TIC. 

Dimensão 3 - 

Potencialidades das TIC 

para a aprendizagem na 

escola 

As referências incluídas nesta dimensão remetem-nos para o modo como as 

TIC podem potenciar o desenvolvimento das competências situadas no 

domínio da aprendizagem ao longo da vida. 

Analisámos, ainda, os aspetos coincidentes e divergentes entre os cinco professores 

estudados. 

Tornou-se, assim, exequível do ponto de vista categorial e inferencial, a categorização 

dos significados para além dos mencionados na entrevista. 

Deste modo, após finalização da etapa da transcrição das entrevistas, foi realizada uma 

primeira leitura aberta, flutuante, de cada entrevista, onde se procurou conhecer as 

ideias principais na demanda de estruturas que pudessem ser organizadas em “classes 

que reúnem um grupo de elementos (unidades de registo) em razão de características 
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comuns” (Coutinho, 2011), procurando, essencialmente, identificar categorias que 

refletissem o propósito da investigação. 

Com as respostas dadas por todos os professores da amostra, obtivemos uma lista de 

frases possuidoras de significado, em que os dados brutos foram sistematicamente 

transformados em unidades, isto é, procurou-se a simplificação do discurso para uma 

terminologia mais clara e mais curta, concretizada no levantamento e análise da 

presença ou ausência de ocorrências com significado analítico, face ao objetivo 

proposto. Depois da definição das unidades de conteúdo, procedeu-se à enumeração 

dessas mesmas unidades. 

A partir destes procedimentos, e adotando uma metodologia ascendente (emergente do 

conteúdo) procedeu-se à referenciação das categorias, das unidades e indicadores, 

visando a imediata codificação para o registo dos dados. Com esse desígnio optou-se 

pela elaboração de uma lista prévia decorrente das dimensões anteriormente 

estabelecidas no guião da entrevista: (i) conceções pedagógicas do Professor; (ii) 

práticas de implementação das TIC nas atividades letivas; (iii) perspetivas sobre as 

potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola.  

 

A etapa que se seguiu foi a categorização, em que a partir das dimensões do guião da 

entrevista, se procedeu à classificação das unidades de significado em função do 

sistema de categorias estabelecido. Esta categorização foi representada através de 

quadros de análise, com o objetivo de tornar a leitura mais sintética e organizada 

(consultar Apêndice 4 - Grelha de Análise de Conteúdo das Entrevistas). 

No que se refere ao instrumento conceptual de base deste estudo que se consubstancia 

nas categorias, conduzimos a sua formulação de modo a que as mesmas obedecessem às 

cinco qualidades, que de acordo com Bardin (2009) devem possuir um conjunto de “boas 

categorias”, a saber: a exclusão mútua, a homogeneidade, a pertinência, a 

objetividade, a fidelidade e a produtividade (p.147). 

 

O quadro que a seguir se apresenta (Tabela 4) traduz de forma sintética o sistema de 

categorias e subcategorias obtidas, que tiveram por base não só o que nos foi 
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comunicado pelos entrevistados, mas também, a busca de respostas que nos 

permitissem a construção do nosso questionário de investigação.  

 

Tabela 4. Modelo sumário das categorias resultantes na análise de conteúdo.  

Dimensão 1 - Conceções 

pedagógicas 

do professor 

Dimensão 2 - Implementação das 

TIC nas atividades letivas 

Dimensão 3 - Potencialidades das 

TIC para a aprendizagem na escola 

Finalidade 

Papel do Professor 

Ao nível do professor 

Ao nível dos alunos 

Ao nível da escola 

Recursos 

Atitudes 

Tarefas 

Avaliação 

Envolvimento 

Ambiente de aula 

Operacionalização 

Papel das TIC 

Competências 

Impacto 

Ao nível dos alunos 

Ao nível dos professores 

Recursos tecnológicos 

Atitudes 

 

3.2. Questionário 

Depois de redigido e antes de ser aplicado aos sujeitos, o questionário foi testado com o 

intuito de se poder avaliar a sua adequação, ao procurar-se determinar se os itens do 

questionário possuem qualidades inerentes à medição, isto é, “verificar a adequação 

das perguntas, e das escalas de respostas, do questionário” (Hill e Hill, 2009, p.76) a 

fim de garantirem a validade de conteúdo.  

Como recomenda Almeida e Freire (2003), submetemos o questionário a um pré-teste 

feito por especialistas ou profissionais com prática no domínio. Nesse sentido, o 

beneficiámos da colaboração de um agente com grande representatividade neste 

âmbito - o presidente da associação nacional de professores de informática. Na análise 

de cada uma das questões que seguiram os parâmetros descritos na tabela 5, também 

prestaram colaboração três professores de informática. 
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Tabela 5. Parâmetros avaliados por profissionais de informática 

  Parâmetros 

1 Duração do questionário 

2 Clareza nas instruções 

3 Pertinência das questões 

4 Clareza nos itens 

Deste processo resultaram algumas reformulações, umas relacionadas com a 

modificação ou eliminação de itens, outras com a correção de algumas perguntas em 

itens, a saber: 

1. Reformulação na duração do preenchimento do inquérito, apresentado no 

texto de enquadramento. 

2.  Reformulação de alguns dos itens na pergunta sobre a conceção da profissão 

docente na atual sociedade de informação, como também, eliminação dos 

itens que compunham a questão. 

3. Reformulação da pergunta acerca da frequência sobre a utilização das TIC 

nas práticas letivas. A questão inicial era: “Pense, agora, nos recursos que 

utiliza, em sala de aula, para o desenvolvimento das competências 

transversais em TIC. Com que frequência utilizou as TIC para o seguinte?”. A 

versão definitiva foi: “Pense agora nos recursos que utiliza, em sala de aula. 

Com que frequência utilizou as TIC para o seguinte?”. Também foram 

reformulados alguns itens e introduzidos outros novos. 

4. Foi eliminada a questão sobre a operacionalização da verificação do 

desenvolvimento das competências TIC, dado que esta pergunta oferecia a 

possibilidade de resposta repetidas em anteriores questões. 

5. Reformulação do item da pergunta sobre o grau de concordância em relação 

ao papel das TIC nas aprendizagens escolares. O item inicial era: ”As TIC 

tornam o aluno a personagem principal, ao providenciar oportunidades em 

que os alunos são efetivamente construtores e criadores ativos da sua 

aprendizagem”. A versão definitiva foi: “As TIC tornam os alunos agentes 

ativos da sua aprendizagem?”. Ainda nesta pergunta, foi eliminado um dos 

itens que compunha a questão. 

6. Na distribuição etária foi acrescentada a opção de resposta: “Entre 46 e 50”. 
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7. Na descrição das habilitações literárias foi acrescentada a opção de resposta: 

“Bacharelato”. 

8. Relativamente à situação profissional, foram reformuladas as opções de 

resposta, passando as categorias de “PQND” a “QE/QA” e de “PQZD” a 

“QZP”. 

A aplicação final decorreu nos meses de Fevereiro e Março de 2012, via questionário 

eletrónico, através da página disponibilizada no Google Doc (consultar Apêndice 5 – 

Questionário). 

Após a receção dos questionários, procedeu-se à sua verificação com o fim de 

identificar e eliminar prováveis erros cometidos pelos inquiridos. O passo seguinte foi a 

atribuição de um número codificado a cada tipo de resposta, com o registo dessa 

informação numa base de dados informática que foi posteriormente sujeita a avaliação 

lógica com o SPSS 17.0 (Statistic Package for Social Sciences) para Windows. 

A construção desta base de dados gerou a possibilidade de quantificar uma 

multiplicidade de dados e proceder a numerosas análises de correlações, por meio de 

estatística multivariada (descritiva e inferencial).  

 

3.2.1 Tratamento de dados  

Para o tratamento dos dados coletados, utilizámos a estatística descritiva que foi 

complementada com uma análise inferencial como forma de comparação das perceções 

dos professores de informática quanto às três dimensões de análise que definiram as 

nossas focalizações, designadamente (i) conceções pedagógicas do Professor; (ii) 

implementação das TIC nas atividades letivas; (iii) potencialidades das TIC para a 

aprendizagem na escola, segundo o enquadramento biográfico (género, idade, tempo de 

serviço, habilitações literárias e situação profissional), de forma a encontrar quais os 

que apresentavam associações significativos entre eles. 
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Em primeiro lugar, para efetuar a caracterização da amostra foram usadas estatísticas 

básicas: frequências e percentagens uma vez que serviu apenas para uma primeira 

abordagem analítica e sistematização dos itens. 

Para a análise inferencial recorremos aos procedimentos expressos em Pestana e 

Gageiro (2008). Esta análise compreende um processo que tem como fim estimar os 

parâmetros e a verificação de hipóteses. Através destes procedimentos podem analisar-

se as possíveis relações entre as variáveis e, como tal, recorre-se a vários testes para 

confirmar as hipóteses formuladas. Nesta análise inferencial, foi utilizada a média ( X ) 

que é uma medida de localização e tendência central e resulta da soma ponderada dos 

valores observados pelas respetivas frequências absolutas, dividindo-se o total pelo 

número de observações. Consequentemente, foi determinado o desvio padrão (s) que se 

obtém através da média do quadrado dos desvios das observações em relação à média. 

É evidente que, quanto menos dispersos estiverem os valores da variável relativamente 

à média, menor será o desvio padrão. 

Dada a natureza das variáveis, para analisar a existência de associação entre o 

enquadramento biográfico e as variáveis escolhidas, foi utilizado o teste do T de 

Student e o Teste Anova. As hipóteses são testadas com uma probabilidade de 95%, de 

onde resulta um nível de significância de 5% (=0,05). Este nível de significância 

permite afirmar com uma certeza de 95%, caso se verifique a validade da hipótese em 

estudo, a existência de uma relação causal entre as variáveis. 

Os critérios de decisão para os testes de hipóteses baseiam-se no estudo das 

probabilidades, confirmando-se a hipótese se a probabilidade for inferior a 0,05 e 

rejeitando-se, se superior a esse valor.  

O tratamento efetuado aceita os seguintes níveis de significância: p> 0,050 (não 

significativo); p <0,050 (significativo); p <0,010 (bastante significativo); p <0,001 

(altamente significativo). 

As inferências são feitas através da aplicação de testes paramétricos ou não 

paramétricos aos resultados da nossa amostra.  
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Para definirmos a utilização de testes paramétricos ou não paramétricos na formulação 

das hipóteses, procedeu-se à análise do teste de Kolmogorov-Smirnov (KS), com a 

correção de Lilliefors, no intuito de averiguar se a distribuição das variáveis é ou não 

normal. 

A distribuição normal é uma distribuição importante, visto ser um pressuposto de 

utilização de muitos testes estatísticos e permitir a aplicação de um grande número de 

estatísticas descritivas. O teste Kolmogorov-Smirnov (KS) de aderência à normalidade, 

serve para analisar o ajustamento ou aderência à normalidade da distribuição de uma 

variável de nível ordinal ou superior através da comparação das frequências relativas 

observadas com as previstas. O valor do teste é a maior diferença existente entre 

ambas. Se existirem diferenças (p <0,050) na distribuição quer dizer que não é normal e 

aplicam-se testes não paramétricos contudo, se p>0,050, aplicam-se testes 

paramétricos. 

Teste t de Student (t; p) permite testar hipótese sobre as médias posicionais da 

variável em dois grupos.  

As tabelas de distribuição normal para o nível de significância de 0,05 levam à região de 

aceitação entre - 1,96 e +1,96. Se o valor do teste (t) estiver dentro destes valores, 

pertence à região de aceitação e conclui-se que não existem diferenças significativas 

entre os dois grupos. 

ANOVA (F; p) permite testar hipótese sobre as médias posicionais da variável em mais 

de dois grupos.  

As tabelas de distribuição normal para o nível de significância de 0,05 levam à região de 

aceitação entre - 1,96 e +1,96. Se o valor do teste (F) estiver dentro destes parâmetros, 

pertence à região de aceitação e conclui-se que não existem diferenças significativas 

entre os dois grupos.  
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3.2.1 Análise da consistência interna 

Considerámos pertinente avaliar a consistência interna dos itens das escalas utilizadas, 

para averiguar a proporção da variabilidade nas respostas que resulte de diferenças nos 

inquiridos (Pestana e Gageiro, 2008). Para o efeito, utilizámos o Alpha de Cronbach, 

optando por reportar-nos apenas às três dimensões de análise que definiram as nossas 

focalizações, designadamente, (i) conceções pedagógicas do Professor; (ii) 

implementação das TIC nas atividades letivas; (iii) potencialidades das TIC para a 

aprendizagem na escola. 

Este procedimento permite-nos verificar a consistência interna de um grupo de itens, 

podendo definir-se como a correlação que se espera obter entre a escala usada e outras 

escalas hipotéticas do mesmo universo, com igual número de itens, que meçam a 

mesma característica. Assim, de acordo com o autor supracitado, são admissíveis 

valores acima de 0,600. 

Os valores obtidos em todas as dimensões apresentam-se aceitáveis (cf. Tabela 6): 

Dimensão 1 - Conceções pedagógicas do professor (=0,819); Dimensão 2 - 

Implementação das TIC nas atividades letivas (=0,872) e Dimensão 3 - Potencialidades 

das TIC para a aprendizagem na escola (=0,943). Globalmente, a escala tem 

consistência interna (=0,947). 

Tabela 6. Consistência interna por dimensões. 

Dimensão Alfa de Cronbach 

Dimensão 1 - Conceções pedagógicas do professor 0,819 

Dimensão 2 - Implementação das TIC nas atividades letivas 0,872 

Dimensão 3 - Potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola 0,943 

Score global 0,947 
 

No seguimento destes resultados pode inferir-se que as escalas revelam consistência 

interna.  
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4. Amostra  

De modo a proceder-se à organização de uma amostra representativa, face à dimensão 

a nível nacional da população constituída pelos professores de informática, 

selecionámos uma amostra não probabilística, por conveniência, a qual conduziu à 

aplicação do questionário via Facebook ao grupo fechado de professores de informática 

(Grupo 550). Isto deveu-se, não apenas pela condicionante de dimensão já referida, 

mas, sobretudo, porque nos permitia aceder a uma maior diversidade de perspetivas e 

opiniões por provirem de intervenientes com responsabilidades e funções distintas. 

Sendo a população de professores de informática acima referida constituída por 1470 

profissionais, conseguimos uma amostragem que atinge cerca de 30% dessa população e 

que envolveu 156 professores.  

 

III CAPÍTULO – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Introdução 

Após a descrição e fundamentação das opções metodológicas, apresentámos, neste 

capítulo, os dados obtidos através dos questionários realizados. Iniciámos com a 

apresentação dos resultados relativos à caracterização dos inquiridos e acrescemos os 

dados recolhidos na segunda parte do questionário. 

O tratamento estatístico incluiu uma análise descritiva e uma análise inferencial através 

do Teste T de Student e do Teste Anova, de forma a serem encontradas associações 

significativas. Essa matéria será explicitada mais detalhadamente no ponto 2. e 3. deste 

capítulo.  

Estas análises aparecem representadas por tabelas, o que facilita a compreensão dos 

resultados. Para esse efeito, foi utilizado o programa estatístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versão 17.0. 

No entanto, uma análise de cariz mais qualitativo ao conteúdo das questões colocadas 

nas entrevistas trouxe à luz detalhes muito interessantes, que nos ajudaram na 
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definição das três dimensões orientadoras do questionário, bem como, na organização 

das ideias relativas às perspetivas que obtivemos dos professores de informática perante 

o papel das TIC no desenvolvimento das competências transversais dos alunos.  

 

1. Análise Qualitativa  

Se o objetivo central das entrevistas exploratórias foi o de permitir a elaboração do 

questionário de forma mais pragmática, em continuação com o que resultou da revisão 

da literatura, importou complementar tal operação com uma abordagem de tipo 

qualitativo que ajudasse a explicitar a organização do questionário em três blocos 

temáticos.  

Deste modo, da análise dos protocolos das entrevistas acerca das perceções dos 

professores de informática sobre o papel das TIC no desenvolvimento das competências 

transversais dos alunos, foi possível verificar o seguinte: 

Dimensão1. Conceções pedagógicas do professor  

Os resultados obtidos no conjunto das questões apresentadas permitiram-nos verificar 

que os professores inquiridos evidenciam o papel da escola como fundamental para a 

preparação dos alunos (“é preparar os alunos para estarem integrados na sociedade 

atual” [P2]), com implicações no desenvolvimento quer de competências, (”poderem 

desenvolver autonomamente as suas capacidades e entrar no mundo do trabalho” [P2]), 

quer de conhecimentos (”em termos de formação de conhecimento dos alunos” [P4]) e 

quer de atitudes (”em termos de formação pessoal” [P3]). 

Realçam, ainda, a atitude do professor em ser capaz de motivar os alunos para o uso 

das TIC, face às exigências da atualidade (“temos de fazer ver aos jovens e crianças, 

que o uso das tecnologias pode ser utilizado para outros fins” [P1]) e também numa 

perspetiva de preparação (“de forma a dar a preparação, a dar todos os instrumentos” 

[P2]) e de orientação (“somos nós que os vamos orientando”. [P3]) 
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São claramente concordantes as opiniões dos diferentes entrevistados [P.1, 2, 3, 4, 5] 

em relação aos efeitos da sociedade do séc. XXI ao nível do professor, em função das 

atitudes (“hoje em dia, um professor, independentemente da área que seja, o ideal 

será utilizar essas tecnologias” [P1]). Os entrevistados mostram, ainda, referências de 

que que as tecnologias promovem a diversificação das metodologias de ensino e de 

aprendizagem (“arranjar várias estratégias e métodos de ensino para abordar 

determinados conteúdos” [P2]) e também, referências sobre aspetos diretamente 

relacionados com a valorização (”veio ajudar, é lógico que veio ajudar. As novas 

tecnologias vieram ajudar” [P3]). Relativamente ao nível dos alunos, as opiniões 

convergem para a valorização (“o uso de tecnologias faz, muitas vezes até, que 

determinados conteúdos sejam assimilados de uma forma mais fácil e que, de alguma 

forma, cativem mais os alunos para esses conteúdos” [P1]) e para as atitudes (”eles 

próprios pesquisam informação, publicam e partilham isso, em termos de sala de aula 

com o próprio professor, não ficando à espera de que o professor lhes transmita tudo” 

[P4]). No que diz respeito à escola, as referências estão diretamente relacionadas com a 

organização (“tudo o que está na sociedade tem que estar interligado com o ensino que 

se dá nas nossas escolas” [P2]). 

Dimensão 2. Implementação das TIC nas atividades letivas 

Para o referencial acerca das questões de natureza metodológica no processo de ensino 

e de aprendizagem com recurso às TIC, os entrevistados procuraram diferenciar os 

vários tipos de recursos ao serviço do desenvolvimento das competências TIC (“Utilizo 

desde o correio eletrónico, a todos processadores de texto, folhas de cálculo;” [P3]). 

O conjunto de entrevistados reflete, ainda, sobre a melhor forma de representar e 

transmitir o conhecimento e sua implicação no desenvolvimento das competências TIC 

“a parte teórica ser desenvolvida mais autonomamente por eles, para tirarem mesmo 

partido da máquina.” [P2]). 

Pudemos reconhecer que englobam referências de caracterização de tarefas que 

impliquem o recurso às TIC, sugerindo dinâmicas de ensino e de avaliação direcionadas, 

sobretudo, para a aquisição e desenvolvimento de competências, quer numa perspetiva 

de diversificação (“recorro muito às fichas de trabalho, tento fazer fichas interativas, 
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exercícios interativos” [P1]), quer relacionada com o uso e manipulação do 

equipamento tecnológico (”as estratégias que eu considero essenciais no 

desenvolvimento das competências TIC é, fazer, tirar partido do uso da máquina” [P2]). 

Verificámos igualmente que valorizam a diferenciação nos processos de ensino e 

aprendizagem, permitindo utilizar as TIC de forma adequada às competências e 

necessidades dos alunos (“estratégia que tento utilizar é, quando há alunos que estão 

com alguma dificuldade de aprendizagem, tento que os alunos que têm maior 

facilidade de aprendizagem, sejam tutores desses alunos,” [P1]). 

Este grupo de entrevistados salientou também a pertinência de dinamizar aulas teórico-

prático com recurso às TIC, de forma a conjugar a aquisição de conhecimentos e o 

desenvolvimento das competências TIC (“as aulas, serem mesmo, essencialmente 

práticas” [P2]). 

Por último, sistematizaram as formas, métodos e técnicas possíveis de avaliar as 

competências TIC como, por exemplo: (“a colocação de questões da minha parte” [P4]), 

(”faço comparação de trabalhos” [P3]), (”Peço aos alunos para me enviarem, portanto, 

às vezes fazem miniprojectos ou fichas de trabalho” [P1]). 

Dimensão3. Potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola 

De um modo geral, podemos verificar uma grande concentração de opiniões nesta 

dimensão. De facto, em temos globais, foram apontadas múltiplas referências de que as 

TIC podem verdadeiramente potenciar a aprendizagem, designadamente referências 

que apontam para perspetivas de valoração (”Eu acho que é importantíssima” [P3]), à 

diversificação de estratégias (”permite aos professores definirem outras estratégias, 

outros métodos de processo ensino e aprendizagem” [P1]), e às mudanças de atitude do 

aluno, o que é particularmente visível em todas as entrevistas [P.1, 2, 3, 4, 5] (”os 

alunos deixam de ser meros consumidores de informação para também partilharem eles 

próprios informação, entre eles e até para toda a comunidade escolar.“ [P4]). 

Foram ainda incluídas referências que enfatizam a utilização das TIC, no sentido de 

proporcionar o desenvolvimento de competências necessárias à adaptação de novas 
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situações. Referem, nomeadamente, a comunicação/colaboração (”a participação, a 

cooperação, a colaboração, quer a nível de desenvolvimento de trabalhos, quer a nível 

entre os alunos, os próprios alunos, portanto, os colegas; quer mesmo da interação 

entre o professor-aluno” [P1]), conhecimentos (”possibilita aos alunos ter outros 

conhecimentos para além, portanto, do que é dado na escola” [P1]), as questões éticas 

(”fomenta nos alunos o cuidado com os direitos de autor” [P1]), o aprender a aprender 

(”autoaprendizagem é uma das competências que eles conseguem ter e 

desenvolvimento das suas aprendizagens a nível autónomo” [P2]), acesso à informação 

(“Desenvolvem a capacidade de pesquisar, de interpretar, de compreender” [P3]) e a 

segurança (” No mínimo a própria segurança com a evolução tecnológica” [P5]). 

 

Para além do já exposto, os entrevistados apontaram, ainda, múltiplos fatores de 

impacto das competências no processo ensino-aprendizagem, designadamente, a 

valoração (” O impacto é positivo, quer seja na minha prática como na prática dos 

alunos” [P3]), a implicação (”onde toda a comunidade escolar, não só os docentes como 

os alunos, através das TICs partilham informação” [P4]), quer ao nível dos alunos 

(”permite aos alunos que sejam autodidatas e que sejam capazes de investigar e 

pesquisar informação” [P1]), quer ao nível dos professores (” é evidente que eu tenho 

que estar continuamente atualizada e ter a perspetiva de que há vários caminhos de 

chegar às soluções” [P2]). 

 

Por último, são englobadas referências que, de algum modo, deixam transparecer a 

ideia das tecnologias, enquanto facilitadoras do desenvolvimento de competências no 

domínio da aprendizagem ao longo da vida (“Ao interiorizar melhor esses 

conhecimentos, acho que não esquecem que os percebem melhor e, se calhar, 

conseguirão aplicar melhor futuramente” [P4]). 

2. Análise descritiva 

É nosso objetivo descrever os dados através de indicadores, como é o caso da moda, 

para a representação de uma série de observações. 
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Os resultados são apresentados em tabelas de distribuição de frequências onde se 

apresentam os valores da variável estatística em frequência (n), em percentagem (%), e 

em moda. 

A análise descritiva foi efetuada de acordo com os procedimentos expressos em Pestana 

e Gageiro (2008). 

 

1.1. Caracterização sociodemográfica da amostra 

Na Tabela 7 apresenta-se a caraterização da amostra em função das variáveis 

sociodemográficas, nomeadamente, a idade, o género, as habilitações académicas, 

situação profissional e tempo de serviço docente.  

No que respeita à idade dos professores, foi interessante verificar que a maioria (85,7%) 

têm idades compreendidas entre os 30 e os 45 anos, enquanto 10,9% têm idades entre 

os 46 e os 60 anos.  

Relativamente ao género, 54,5% são do género feminino e 45,5 % do género masculino.  

Quanto às habilitações académicas, observam-se 50,0% licenciados, 25,6% têm pós-

graduação e 21,8% professores têm grau de mestre.  

A situação profissional que mais se destaca entre os professores é a de quadro de 

escola/agrupamento (57,7%), enquanto 32,1% dos professores são contratados.  

A maioria apresenta entre 5 e 15 anos de tempo de serviço (62,8%) e 7,7% entre 20 e 25 

anos. 
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Tabela 7. Caracterização da amostra quanto aos dados pessoais. 

Idade N=156 % 

< 30 anos 4 2,6 

Entre 30 e 35 anos 59 37,8 

Entre 36 e 40 anos 45 28,9 

Entre 41 e 45 anos 31 19,0 

Entre 46 e 50 anos 14 9,0 

Entre 51 e 60 anos 3 1,9 

Género 

Masculino 71 45,5 

Feminino 85 54,5 

Habilitações Académicas   

Bacharelato 1 0,6 

Licenciatura 78 50,0 

Pós-graduação 40 25,6 

Mestrado 34 21,8 

Doutoramento 3 1,9 

Situação Profissional 

QE/QA 90 57,7 

QZD 7 4,5 

Contratado 50 32,1 

Outra 9 5,8 

Tempo de serviço    

<5 anos 17 10,9 

De 5 a 9 anos 49 31,4 

De 10 a 15 anos 49 31,4 

De 16 e 19 anos 26 16,7 

De 20 a 25 anos 12 7,7 

Mais do que 25 anos 3 1,9 

Relativamente à questão relacionada com os cargos, e sendo esta uma questão aberta, 

procedeu-se, à análise do conteúdo das respostas dadas. Nesse sentido, e segundo 

Ghiglione e Matalon (1993), que sublinham que cada investigador deverá construir as 

suas próprias categorias e procurar os respetivos indicadores inerentes ao campo no 

qual se situa o problema, procedeu-se à categorização dos vários cargos descritos pelos 

professores.  

As respostas dadas a esta questão foram agrupadas em duas categorias (cf. Tabela 8.), 

tendo em conta o grau de relevância para o estudo. 
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Tabela 8. Categorização das respostas. 

Categorias Exemplos de resposta 

Categoria 1- 

Muito 

relevante 

Coordenador TIC; Coordenador PTE; Professora de TIC; Professor cooperante no mestrado 

em ensino da Informática; Consultor TIC; Formadora de professores no âmbito das TIC; 

Pesquisadora Educacional de TIC. 

Categoria 2 – 

Pouco 

relevante 

Assessor da direção; Diretor de turma; Diretor de cursos profissionais; Diretor de 

instalações de informática; Orientador de estágios; Orientador de PAP; Professor 

bibliotecário; Delegado à profissionalização; Formadora em educação e formação de 

adultos; Delegado de grupo; Membro do conselho pedagógico. 

Esta classificação, muito relevante/pouco relevante dos intervenientes no questionário, 

teve em conta a sua relação mais ou menos próxima do ensino das TIC. 

Após esta classificação, procedeu-se à distribuição das respostas pelas diferentes 

categorias. Os resultados obtidos, em termos de percentagens, encontram-se 

representados na tabela 9. 

Tabela 9. Percentagens de resposta por categoria. 

Categorias N=156 % 

Categoria 1- Muito relevante  48 30,8% 

Categoria 2 – Pouco relevante 108 69,2% 

Como se pode constatar, 30,8% dos professores inquiridos inscrevem-se na categoria 

com cargos relevantes no âmbito da investigação em curso, sendo que 28 (18%) são 

responsáveis pelo PTE e 16 (10%) são coordenadores de TIC. Por outro lado, 69,2% 

referem outros cargos que, pela sua índole, parecem pouco relevantes para este estudo. 

 

1.2 Perceções dos professores de informática sobre o papel das TIC no desenvolvimento 

das competências transversais dos alunos 

Dimensão1. Conceções pedagógicas do professor  

No que se refere à perceção dos docentes sobre as conceções pedagógicas do professor, 

procederemos a uma análise dos itens, conforme tabela 10.  
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Constatámos que a tendência dos itens situa-se no ponto 4 da escala, sendo dada maior 

importância ao item “Promove a aquisição de conhecimentos”, em que 87 dos 

inquiridos, correspondendo a 55,8%, formula essa opinião. Também é de destacar a 

expressão do resultado relativo ao item “Potencia o desenvolvimento de competências 

transversais nos alunos”, no qual se evidencia uma manifesta concordância sobre este 

item. Verificámos que 83 professores, correspondendo a 53,2%, expressaram esse 

parecer. 

De acordo com os itens colocados no questionário, podemos salientar através do valor 

da moda, situada no ponto 4 (Concordo), que houve unanimidade entre os inquiridos 

sobre a importância da escola atual na preparação, potenciação e promoção de saberes 

nos alunos. 

No que concerne à importância do desempenho do professor na formação de crianças e 

jovens, o item “É importante preparar os alunos para o ingresso na vida ativa” foi o que 

obteve maior percentagem de respostas “Bastante”, tendo sido 116 os inquiridos a 

formular essa opinião, correspondendo a 74,4% da população inquirida. 

Tendo em conta os itens colocados na questão acima referida, podemos salientar 

através do valor da moda, situada no ponto 5 (Bastante), que houve unanimidade entre 

os inquiridos sobre a importância do seu desempenho para a construção do aluno como 

um individuo pleno, preparado para a sociedade do XXI. 

Quanto à conceção da profissão docente na atual sociedade de informação, obtivemos 

uma grande aproximação de ideias tendo a vista o número de respostas obtidas em cada 

um dos itens, cuja moda se situa no ponto 5 (Concordo totalmente). O item mais 

respondido “O professor deve estar ciente do potencial das TIC para aprendizagem.”, 

obteve 112 respostas por parte dos inquiridos, correspondendo a 71,8% da população 

inquirida. Sobre os itens que constituem a questão pudemos observar uma grande 

consonância de ideias, dada a proximidade de valores das percentagens nas diversas 

respostas. 
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Tabela 10. Estatística descritiva da Dimensão 1 - Conceções pedagógicas do Professor (N=156) 

 
1.1. Assinale o seu grau de concordância em 
relação ao papel que a Escola desempenha 
atualmente em Portugal. 
 

Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo 
 

(2) 

Não concordo 
nem discordo 

(3) 

Concordo 
 

(4) 

Concordo 
Totalmente 

(5) 
Moda 

Prepara os alunos para o ingresso da vida 
ativa. 

fr. 7 31 14 74 30 
4 

% 4,5% 19,9% 9,0% 47,4% 19,2% 

Potencia o desenvolvimento de 
competências transversais nos alunos. 

fr. 3 19 16 83 35 
4 

% 1,9% 12,2% 10,3% 53,2% 22,4% 

Promove a aquisição de conhecimentos. fr. 1 7 10 87 51 
4 

% 0,6% 4,5% 6,4% 55,8% 32,7% 

Promove a formação integral do aluno. fr. 4 23 29 68 32 
4 

% 2,6% 14,7% 18,6% 43,6% 20,5% 

 
 

 
1.2. Como docente, que importância considera ter o seu 
desempenho na formação de crianças e jovens? 
 

Muito 
Pouco (1) 

Pouco 
(2) 

Médio 
(3) 

Muito 
(4) 

Bastante 
(5) Moda 

É importante incentivar a curiosidade dos alunos. fr. 0 0 3 44 109 
5 

% 0,0% 0,0% 1,9% 28,2% 69,9% 

É importante promover a formação integral do aluno. fr. 0 0 8 45 103 
5 

% 0,0% 0,0% 5,1% 28,8% 66,0% 

É importante preparar os alunos para o ingresso na vida 
ativa. 

fr. 0 1 4 35 116 
5 

% 0,0% 0,6% 2,6% 22,4% 74,4% 

É importante ajudar na construção dos seus conhecimentos. fr. 0 0 5 41 110 
5 

% 0,0% 0,0% 3,2% 26,3% 70,5% 

 
 
 
1.3. As afirmações que se seguem dizem 
respeito à conceção da profissão docente na 
atual sociedade de informação. 
 

Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo 
 

(2) 

Não concordo 
nem discordo 

(3) 

Concordo 
 

(4) 

Concordo 
Totalmente 

(5) 
Moda 

O professor deve possuir competências 
relacionadas com o uso de aplicações 
informáticas educativas. 

fr. 0 0 4 48 104 
5 % 0,0% 0,0% 2,6% 30,8% 66,7% 

O professor deve estar ciente do potencial 
das TIC para aprendizagem. 

fr. 0 0 3 41 112 
5 

% 0,0% 0,0% 1,9% 26,3% 71,8% 

O professor deve dinamizar aulas com 
recurso às TIC. 

fr. 0 1 21 62 72 
5 

% 0,0% 0,6% 13,5% 39,7% 46,2% 

O professor deve investir na formação em 
TIC, no sentido de se manter atualizado 
sobre os recursos potencialmente 
educativos. 

fr. 0 0 5 53 98 

5 
% 0,0% 0,0% 3,2% 34,0% 62,8% 

O professor deve envolver os alunos em 
novas atividades com recurso às TIC. 

fr. 0 1 13 53 89 
5 

% 0,0% 0,6% 8,3% 34,0% 57,1% 
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Dimensão 2. Implementação das TIC nas atividades letivas 

A perceção dos docentes sobre a Implementação das TIC nas atividades letivas, foi 

analisada conforme a tabela 11.  

É notório verificar que os professores utilizam “Frequentemente” as TIC para “Promover 

atividades de pesquisa de informação, através de suportes tecnológicos facilitadores da 

exploração documental (e.g. sites na Internet, …).”, “Promover a capacidade de análise 

e seleção da informação.” e “Promover a capacidade de gestão e organização da 

informação.”. Aproximadamente 80 inquiridos optaram por essa hipótese de resposta.  

Também foi relevante verificar que os itens “Promover uma utilização segura.” e 

“Promover o respeito pelos direitos de autor.” foram tidos como primordiais, tendo 

encontrado um valor relevante para a resposta “Sempre”, e que corresponde a 55,8% 

para “Promover uma utilização segura.” e a 57,1% para “Promover o respeito pelos 

direitos de autor.” 

Verificámos ainda, que os itens em que a moda se situa no ponto 5 (Sempre) foram 

encontrados em opções, como “Criar espaços de partilha de informação online”, 

“Promover uma utilização segura.” e “Promover o respeito pelos direitos de autor.”. 

Relativamente à responsabilidade por parte dos professores pelo desenvolvimento das 

competências TIC verificou-se que 113 dos inquiridos escolheram para o item de 

resposta ” Promover nos alunos a capacidade de trabalhar autonomamente.” a opção 

“Concordo totalmente”, o que corresponde a 72,4% da população inquirida. 

É relevante observar a discrepância entre a moda que se situa no ponto 5 (Sempre) em 

todos itens, à exceção do último item “Desenvolver a cooperação entre os alunos” em 

que esta se encontra no ponto 4 (Frequentemente). 
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Tabela 11. Estatística descritiva da Dimensão 2 - Implementação das TIC nas atividades letivas (N=156) 

 
2.1. Pense agora nos recursos que utiliza, em sala 
de aula. Com que frequência utilizou as TIC para o 
seguinte? Utilizei as TIC para… 
 

Nunca 
(1) 

Raramente 
(2) 

Algumas 
vezes 
(3) 

Frequentemente 
(4) 

Sempre 
(5) Moda 

Promover atividades de pesquisa de informação, 
através de suportes tecnológicos facilitadores da 
exploração documental (e.g. sites na Internet, 
…). 

fr. 1 0 11 81 63 

4 
% 0,6% 0,0% 7,1% 51,9% 40,4% 

Promover a capacidade de análise e seleção da 
informação. 

fr. 0 0 20 82 54 
4 

% 0,0% 0,0% 12,8% 52,6% 34,6% 

Promover a capacidade de gestão e organização 
da informação. 

fr. 0 2 22 80 52 
4 

% 0,0% 1,3% 14,1% 51,3% 33,3% 

Criar espaços de partilha de informação online. fr. 1 7 42 49 57 
5 

% 0,6% 4,5% 26,9% 31,4% 36,5% 

Desenvolver a comunicação interpessoal através 
de suportes tecnológicos. 

fr. 1 9 38 63 45 
4 

% 0,6% 5,8% 24,4% 40,4% 28,8% 

Manipular o tratamento e o registo de dados 
(registar, escrever, transcrever, …). 

fr. 1 2 25 71 57 
4 

% 0,6% 1,3% 16,0% 45,5% 36,5% 

Promover a capacidade expressiva dos alunos 
(e.g. programas de tratamento gráfico, de 
tratamento de imagem e do som, …). 

fr. 3 9 32 66 46 
4 % 1,9% 5,8% 20,5% 42,3% 29,5% 

Promover uma utilização segura.  fr. 0 3 14 52 87 
5 

% 0,0% 1,9% 9,0% 33,3% 55,8% 

Promover o respeito pelos direitos de autor. fr. 0 4 15 48 89 
5 

% 0,0% 2,6% 9,6% 30,8% 57,1% 

 
 
 
2.2. Os professores, enquanto responsáveis 
pelo desenvolvimento das competências TIC 
devem: 

Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo 
 

(2) 

Não concordo 
nem discordo 

(3) 

Concordo 
 

(4) 

Concordo 
Totalmente 

(5) 
Moda 

Promover nos alunos a capacidade de 
trabalhar autonomamente. 

fr. 0 0 3 40 113 
5 

% 0,0% 0,0% 1,9% 25,6% 72,4% 

Envolver os alunos em atividades de 
pesquisa. 

fr. 0 0 0 64 92 
5 

% 0,0% 0,0% 0,0% 41,0% 59,0% 

O professor deve dinamizar aulas com 
recurso às TIC. 

fr. 0 0 10 67 79 
5 

% 0,0% 0,0% 6,4% 42,9% 50,6% 

Promover a realização de testes com 
recurso às TIC. 

fr. 0 5 37 70 44 
5 

% 0,0% 3,2% 23,7% 44,9% 28,2% 

Ter a preocupação em construir atividades 
de aprendizagem essencialmente práticas. 

fr. 0 6 18 74 58 
5 

% 0 3,8% 11,5% 47,4% 37,2% 

Desenvolver a cooperação entre os alunos. fr. 1 0 16 86 53 
4 

% 0,6% 0,0% 10,3% 55,1% 34,0% 

 

Dimensão3. Potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola 

Quanto à perspetiva dos docentes sobre as potencialidades das TIC para a aprendizagem 

na escola, está descrita na tabela 12.  
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O item “As TIC proporcionam aos alunos o acesso a um leque maior de conteúdos e 

recursos de aprendizagem” surge como o mais relevante em relação ao papel da TIC nas 

aprendizagens escolares, correspondendo a 67,9% das respostas (Concordo totalmente), 

o que atingiu 106 docentes inquiridos. 

Também o item “As TIC desenvolvem nos alunos a capacidade de procurar e de tratar 

informação.” obteve a maioria das respostas “Concordo”, com 58,3% da população 

inquirida, isto é, 91 professores. 

A moda no ponto 5 (Concordo totalmente) acrescenta também a esta análise a 

frequência de resposta no item ” As TIC favorecem nos alunos o domínio das principais 

aplicações informáticas (e.g processadores de texto, folhas de cálculo, bases de dados, 

armazenamento e gestão de informação). 

Relativamente às competências que as TIC desenvolverão nos alunos verificou-se que 98 

dos inquiridos escolheram para o item de resposta ” A capacidade de participar, 

cooperar, colaborar entre pares, bem como entre aluno-professor.” a opção 

“Concordo”, o que corresponde a 62,8% da população inquirida. 

De acordo com os itens colocados no questionário, podemos salientar através do valor 

da moda, situada no ponto 4 (Concordo), que houve unanimidade entre os inquiridos no 

desenvolvimento de todas as competências mencionadas no questionário. 

Quase todos os itens apresentados são da aceitação entre os inquiridos, havendo uma 

percentagem muito baixa de discordância em itens como: “Desenvolve nos alunos a 

capacidade de resolução de problemas.”, “Desenvolve nos alunos a criatividade.” bem 

como, “Desenvolve nos alunos a capacidade de comunicar.”. 

Sobre os itens que constituem a questão, pudemos observar uma grande concertação de 

opiniões, dada a proximidade dos valores visíveis na moda situada no ponto 4 

(Concordo). 
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Tabela 12. Estatística descritiva da Dimensão 3 - Potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola 
(N=156) 

 
3.1. Assinale o seu grau de concordância em 
relação ao papel das TIC nas aprendizagens 
escolares:  
 

Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo 
 

(2) 

Não 
concordo 
nem 
discordo 

(3) 

Concordo 
 

(4) 

Concordo 
Totalmente 

(5) 
Moda 

Os alunos estão mais atentos quando utilizam 
as TIC. 

fr. 0 10 42 75 29 
4 

% 0,0% 6,4% 26,9% 48,1% 18,6% 

As TIC ajudam os professores a ensinar de 
forma mais eficaz. 

fr. 2 9 32 67 46 
4 

% 1,3% 5,8% 20,5% 42,9% 29,5% 

Os alunos estão mais motivados quando 
aprendem com recurso às TIC. 

fr. 0 3 24 78 51 
4 

% 0,0% 1,9% 15,4% 50,0% 32,7% 

Os alunos compreendem melhor os temas 
abordados quando utilizam as TIC. 

fr. 2 4 38 77 35 
4 

% 1,3% 2,6% 24,4% 49,4% 22,4% 

As TIC ajudam os alunos a serem mais ativos e 
independentes no processo de aprendizagem. 

fr. 1 2 19 89 45 
4 

% 0,6% 1,3% 12,2% 57,1% 28,8% 

As TIC facilitam a colaboração entre 
professores. 

fr. 0 0 5 78 73 
4 

% 0,0% 0,0% 3,2% 50,0% 46,8% 

As TIC favorecem nos alunos o domínio das 
principais aplicações informáticas (e.g 
processadores de texto, folhas de cálculo, 
bases de dados, armazenamento e gestão de 
informação). 

fr. 1 0 5 64 86 

5 
% 0,6% 0,0% 3,2% 41,0% 55,1% 

As TIC tornam os alunos agentes ativos da sua 
aprendizagem. 

fr. 0 3 15 79 59 
4 

% 0,0% 1,9% 9,6% 50,6% 37,8% 

As TIC desenvolvem nos alunos a capacidade 
de procurar e de tratar informação. 

fr. 0 3 13 91 49 
4 

% 0,0% 1,9% 8,3% 58,3% 31,4% 

As TIC proporcionam aos alunos o acesso a um 
leque maior de conteúdos e recursos de 
aprendizagem 

fr. 0 1 1 48 106 
5 % 0,0% 0,6% 0,6% 30,8% 67,9% 

 
 
 
3.2. Que competências desenvolverão as TIC 
nos alunos?  
 

Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo 
 

(2) 

Não concordo 
nem discordo 

(3) 

Concordo 
 

(4) 

Concordo 
Totalmente 

(5) 
Moda 

A capacidade de participar, cooperar, 
colaborar entre pares, bem como entre 
aluno-professor. 

fr. 0 3 12 98 43 
4 % 0,0% 1,9% 7,7% 62,8% 27,6% 

A capacidade de desenvolvimento de 
conhecimentos fora da escola. 

fr. 0 0 11 84 61 
4 

% 0,0% 0,0% 7,1% 53,8% 39,1% 

A capacidade para usar recursos digitais no 
respeito por questões de natureza ética. 

fr. 0 7 32 79 38 
4 

% 0,0% 4,5% 20,5% 50,6% 24,4% 

A capacidade de trabalho autónomo. fr. 0 3 14 79 60 
4 

% 0,0% 1,9% 9,0% 50,6% 38,5% 

A capacidade de investigação, seleção e 
análise e síntese dos dados. 

fr. 0 4 13 88 51 
4 

% 0,0% 2,6% 8,3% 56,4% 32,7% 

A capacidade para usar recursos digitais no 
respeito por normas de segurança. 

fr. 0 6 29 78 43 
4 

% 0,0% 3,8% 18,6% 50,0% 27,6% 

A capacidade de comunicação e divulgação 
de ideias. 

fr. 0 1 7 91 57 
4 

% 0,0% 0,6% 4,5% 58,3% 36,5% 

 
 



O papel das TIC no desenvolvimento das competências transversais dos alunos 

 

63 

 

 
3.3. As TIC equipam os alunos com as 
competências necessárias para a aprendizagem 
ao longo da vida. Até que ponto concorda com 
as seguintes afirmações?  
inha.)                                                                                  
 

Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo 
 

(2) 

Não 
concordo 
nem 
discordo 

(3) 

Concordo 
 

(4) 

Concordo 
Totalmente 

(5) 
Moda 

Desenvolve nos alunos a criatividade. fr. 0 4 21 93 38 
4 

% 0,0% 2,6% 13,5% 59,6% 24,4% 

Desenvolve nos alunos a inovação. fr. 0 1 19 92 44 
4 

% 0,0% 0,6% 12,2% 59,0% 28,2% 

Desenvolve nos alunos a autonomia. fr. 0 2 18 82 54 
4 

% 0,0% 1,3% 11,5% 52,6% 34,6% 

Desenvolve nos alunos a iniciativa. fr. 0 3 41 74 38 
4 

% 0,0% 1,9% 26,3% 47,4% 24,4% 

Desenvolve nos alunos a capacidade de 
resolução de problemas. 

fr. 0 5 38 77 36 
4 

% 0,0% 3,2% 24,4% 49,4% 23,1% 

Desenvolve nos alunos a capacidade de 
comunicar. 

fr. 0 4 22 79 51 
4 

% 0,0% 2,6% 14,1% 50,6% 32,7% 

Promove o trabalho colaborativo. fr. 0 1 15 88 52 
4 

% 0,0% 0,6% 9,6% 56,4% 33,3% 

Fornece aos alunos literacia da informação. fr. 0 1 12 84 59 
4 

% 0,0% 0,6% 7,7% 53,8% 37,8% 

Desenvolve nos alunos a capacidade de 
adaptação a contextos diversificados. 

fr. 0 1 20 85 50 
4 

% 0,0% 0,6% 12,8% 54,5% 32,1% 

 

Pelo que já foi exposto, constata-se que (cf. Tabela 13), na globalidade das dimensões, 

os professores atribuem um papel muito importante às TIC, no desenvolvimento das  

Tabela 13. Modelo sumário da estatística descritiva. 

 
Dimensão 
 

N Min. Máx. X  s 

Dimensão 1 - Conceções pedagógicas do Professor 156 31 65 56,58 5,35 

Dimensão 2 - Implementação das TIC nas atividades letivas 156 48 80 68,26 6,86 

Dimensão 3- Potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola 156 79 130 108,21 11,75 

Score global 156 180 275 233,04 20,11 

 

3. Análise inferencial  

Após um primeiro momento relativo à análise descritiva dos dados, seguiu-se uma 

análise inferencial para estabelecer a relação existente entre as variáveis 

sociodemográficas que integravam o questionário e as três dimensões deste.  
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O objetivo foi o de encontrar um elo de ligação para as cinco hipóteses de investigação 

(cf. Tabela 14). 

Tabela 14. Hipóteses de investigação 

Hipótese  

H01 Não existem diferenças significativas sobre a opinião do papel das TIC no 

desenvolvimento das competências transversais dos alunos quando comparada em 

função do género.  

H02 Não existem diferenças significativas sobre a opinião das TIC no desenvolvimento 

das competências transversais dos alunos quando comparada em função da idade. 

H03 Não existem diferenças significativas sobre a opinião das TIC no desenvolvimento 

das competências transversais dos alunos quando comparada em função do tempo 

de serviço. 

H04 Não existem diferenças significativas sobre a opinião das TIC no desenvolvimento 

das competências transversais dos alunos quando comparada em função das 

habilitações literárias. 

H05 Não existem diferenças significativas sobre a opinião das TIC no desenvolvimento 

das competências transversais dos alunos quando comparada em função da 

situação profissional. 
 

Na análise inferencial, que a seguir apresentamos, listamos os testes das hipóteses 

formuladas. 

3.1. Testes de hipóteses 

Os testes de hipóteses permitem refutar ou não as hipóteses e tem como objetivo inferir 

acerca de parâmetros populacionais, com um risco ou probabilidade de erro mínimo 

(5%).  

3.2.1. O papel das TIC no desenvolvimento das competências transversais dos alunos, 

em função das variáveis sociodemográficas 

H01.1: Não existem diferenças significativas sobre a opinião do papel das TIC no 

desenvolvimento das competências transversais dos alunos quando comparadas em 

função do género.  
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Fez-se a análise (cf. Tabela 16) da opinião dos professores de informática acerca do 

papel das TIC no desenvolvimento das competências transversais dos alunos, em função 

do género. Pôde constatar-se que o género feminino apresenta uma opinião mais 

favorável do que o masculino em todas as dimensões.  

Contudo, apenas na dimensão implementação das TIC nas atividades letivas há 

diferenças estatisticamente significativas em função do género (t=2,017; p=0,045).  

Estes resultados sugerem que as mulheres têm melhor opinião sobre a implementação 

das TIC nas atividades letivas. Neste seguimento, não se aceita a hipótese H01.1. 

Tabela 15. Teste t para comparar a opinião do papel das TIC no desenvolvimento das competências 
transversais dos alunos em função do género. 

 
Papel das TIC no desenvolvimento das competências 
transversais dos alunos.  
 

Género N 
 

 s t p 

Dimensão 1- Conceções pedagógicas do Professor 
Feminino 85 56,94 4,89 

,914 ,362 
Masculino 71 56,15 5,84 

Dimensão 2 - Implementação das TIC nas atividades 
letivas 

Feminino 85 69,25 6,75 
2,017 ,045 

Masculino 71 67,05 6,83 

Dimensão 3 - Potencialidades das TIC para a 
aprendizagem na escola 

Feminino 85 108,47 12,09 
,308 ,759 

Masculino 71 107,88 11,41 

 

H01.2: Não existem diferenças significativas sobre a opinião das TIC no 

desenvolvimento das competências transversais dos alunos quando comparadas em 

função da idade. 

Através da Tabela 17 pode verificar-se que a classe dos 51-60 anos (61,00) apresenta 

uma opinião mais favorável do que as restantes na dimensão conceções pedagógicas do 

Professor e implementação das TIC nas atividades letivas. Na dimensão potencialidades 

das TIC para a aprendizagem na escola, situa-se na classe entre 41 e 45 anos (111,67).  

Contudo, não existem diferenças estatisticamente significativas no papel das TIC no 

desenvolvimento das competências transversais dos alunos quando comparadas em 

função da idade em virtude de p> 0,050. 

X
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A classe de idade a que os professores pertencem não influencia a opinião sobre o papel 

das TIC no desenvolvimento das competências transversais dos alunos e aceita-se a 

hipótese H01.2. 

Tabela 16. Teste F para comparar a opinião do papel das TIC no desenvolvimento das competências 
transversais dos alunos em função da idade. 

Papel das TIC no desenvolvimento das 
competências transversais dos alunos. 

Classes de idade N 
 

 s F p 

Dimensão1 - Conceções pedagógicas do 

Professor 

<30 anos 4 54,75 4,11 

1,319 ,259 

Entre 30 e 45 anos 59 56,91 6,37 

Entre 36 e 40 anos 45 55,82 4,67 

Entre 41 e 45 anos 31 57,67 3,75 

Entre 46 e 50 anos 14 54,78 5,65 

Entre 51 e 60 anos 3 61,00 4,58 

Dimensão 2 - Implementação das TIC nas 

atividades letivas 

<30 anos 4 65,25 6,39 

2,008 ,081 

Entre 30 e 45 anos 59 69,71 5,94 

Entre 36 e 40 anos 45 66,28 7,93 

Entre 41 e 45 anos 31 69,16 6,93 

Entre 46 e 50 anos 14 66,42 5,15 

Entre 51 e 60 anos 3 72,33 7,023 

Dimensão 3 – Potencialidades das TIC para a 

aprendizagem na escola 

<30 anos 4 104,25 7,41 

1,005 ,417 

Entre 30 e 45 anos 59 107,66 13,01 

Entre 36 e 40 anos 45 108,13 11,41 

Entre 41 e 45 anos 31 111,67 10,69 

Entre 46 e 50 anos 14 104,07 10,56 

Entre 51 e 60 anos 3 108,66 7,63 

 

H01.3: Não existem diferenças significativas sobre a opinião das TIC no 

desenvolvimento das competências transversais dos alunos quando comparada em 

função do tempo de serviço. 

No que diz respeito ao tempo de serviço podemos concluir que os professores que 

apresentam entre 5 a 9 anos de trabalho letivo têm melhor opinião na dimensão 

conceções pedagógicas do Professor (57,36) e na dimensão implementação das TIC nas 

atividades letivas (69,04). Já os professores com o tempo de serviço entre 10 a 15 anos 

X
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têm melhor opinião relativamente à dimensão potencialidades das TIC para a 

aprendizagem na escola (109,87). 

Contudo, não existem diferenças significativas no papel das TIC no desenvolvimento das 

competências transversais dos alunos quando comparadas em função do tempo de 

serviço, pois p>0,050.  

Este fator também, não influencia a opinião dos professores sobre o papel das TIC no 

desenvolvimento das competências transversais dos alunos profissionais e aceita-se a 

hipótese formulada. 

Tabela 17. Teste F para comparar a opinião do papel das TIC no desenvolvimento das competências 
transversais dos alunos em função do tempo de serviço. 

Papel das TIC no desenvolvimento das 
competências transversais dos alunos. 

Tempo de serviço N   s F p 

Dimensão1 - Conceções pedagógicas do 
Professor 

<5 anos 17 56,23 5,86 

1,298 ,268 

De 5 a 9 anos 49 57,36 4,99 

De 10 a 15 anos 49 56,40 6,15 

De 16 a 19 anos 26 57,15 3,80 

De 20 a 25 anos 12 53,16 4,85 

Mais do que 25 anos 3 57,33 5,68 

Dimensão 2 - Implementação das TIC nas 
atividades letivas 

<5 anos 17 68,17 7,11 

,690 ,632 

De 5 a 9 anos 49 69,04 6,44 

De 10 a 15 anos 49 68,36 7,47 

De 16 a 19 anos 26 67,53 6,90 

De 20 a 25 anos 12 67,83 6,24 

Mais do que 25 anos 3 62,00 3,00 

Dimensão 3 – Potencialidades das TIC para a 
aprendizagem na escola 

<5 anos 17 105,82 14,10 

,849 ,517 

De 5 a 9 anos 49 108,28 11,65 

De 10 a 15 anos 49 109,87 11,98 

De 16 a 19 anos 26 109,07 11,09 

De 20 a 25 anos 12 104,33 10,18 

Mais do que 25 anos 3 101,00 2,64 

 

H01.4: Não existem diferenças significativas sobre a opinião das TIC no 

desenvolvimento das competências transversais dos alunos quando comparada em 

função das habilitações literárias. 

X
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A questão de partida da presente reflexão é a de saber se um professor com bacharelato 

ou um professor com licenciatura devem ter exatamente a mesma opinião que um 

professor com doutoramento? Ou será que deve haver alguma diferenciação? 

Assim, relativamente à opinião dos professores sobre o papel das TIC no 

desenvolvimento das competências em função da habilitação literária a que pertence 

(cf. Tabela 19) observa-se que os professores com menos habilitação (bacharelato e 

licenciatura) apresentam melhor opinião relativamente às conceções pedagógicas do 

Professor (61,00 e 56,91), à implementação das TIC nas atividades letivas (74,00 e 

68,78) e, ainda, às potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola (119,00 e 

111,05). 

Pudemos, contudo, evidenciar diferenças de opinião entre as habilitações literárias na 

dimensão potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola (F= 2,781; p=0,029). 

Nesta conformidade, os professores bacharéis e licenciados são aqueles que sustentam 

melhor opinião, na dimensão potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola. 

Neste seguimento, não se aceita a hipótese H01.4. 

Tabela 18. Teste F para comparar a opinião do papel das TIC no desenvolvimento das competências 
transversais dos alunos em função das habilitações literárias. 

Papel das TIC no desenvolvimento das 
competências transversais dos alunos. 

Habilitações literárias N 
 

 s F p 

Dimensão1 - Conceções pedagógicas do 
Professor 

Bacharelato 1 61,00 . 

,391 ,815 

Licenciatura 78 56,91 5,33 

Pós-graduação 40 56,02 5,17 

Mestrado 34 56,47 5,48 

Doutoramento 3 55,33 9,01 

Dimensão 2 - Implementação das TIC nas 
atividades letivas 

Bacharelato 1 74,00 . 

,481 ,750 

Licenciatura 78 68,78 6,83 

Pós-graduação 40 67,32 6,52 

Mestrado 34 68,00 7,20 

Doutoramento 3 68,00 10,58 

Dimensão 3 – Potencialidades das TIC para 
a aprendizagem na escola 

Bacharelato 1 119,00 . 

2,781 ,029 

Licenciatura 78 111,05 10,67 

Pós-graduação 40 105,52 12,22 

Mestrado 34 104,67 11,63 

Doutoramento 3 106,33 20,98 

 

 

X
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H01.5: Não existem diferenças significativas sobre a opinião das TIC no 

desenvolvimento das competências transversais dos alunos quando comparada em 

função da situação profissional. 

Como se pode constatar através da tabela 20, os professores que enquadram a sua 

situação profissional como contratado apresentam melhor opinião sobre o papel das TIC 

no desenvolvimento das competências transversais dos alunos no que respeita à 

dimensão conceções pedagógicas do Professor (64,00), à implementação das TIC nas 

atividades letivas (76,00) e às potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola 

(128,00). 

Contudo, não existem diferenças significativas na vertente da situação profissional, pois 

p> 0,050. 

A situação profissional a que os professores pertencem não influencia a opinião sobre o 

papel das TIC no desenvolvimento das competências transversais dos alunos e aceita-se 

a hipótese H01.5. 
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Tabela 19. Teste F para comparar a opinião do papel das TIC no desenvolvimento das competências 
transversais dos alunos em função da situação profissional. 

Papel das TIC no desenvolvimento das 
competências transversais dos alunos. 

Situação profissional N   s F P 

Dimensão1 - Conceções pedagógicas do 

Professor 

QE/QA 90 56,97 5,05 

1,103 ,365 

QZD 7 54,85 11,24 

Contratado 50 56,02 4,65 

Desempregado 4 58,50 5,32 

Contrato sem termo 1 50,00 . 

Contrato de prestação 

de serviços 

1 58,00 . 

Recibos verdes 1 64,00 . 

Não colocado 1 48,00 . 

Estudante 1 60,00 . 

Dimensão 2 - Implementação das TIC nas 

atividades letivas 

QE/QA 90 68,80 6,58 

1,499 ,162 

QZD 7 67,85 6,61 

Contratado 50 67,40 7,18 

Desempregado 4 72,25 5,31 

Contrato sem termo 1 54,00 . 

Contrato de prestação 

de serviços 

1 66,00 . 

Recibos verdes 1 76,00 . 

Não colocado 1 56,00 . 

Estudante 1 70,00 . 

Dimensão 3 – Potencialidades das TIC para 

a aprendizagem na escola 

QE/QA 90 108,44 11,50 

1,146 ,336 

QZD 7 115,14 8,15 

Contratado 50 106,96 12,56 

Desempregado 4 106,50 9,03 

Contrato sem termo 1 95,00 . 

Contrato de prestação 

de serviços 

1 112,00 . 

Recibos verdes 1 128,00 . 

Não colocado 1 93,00 . 

Estudante 1 112,00 . 
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Sintetizando, verificámos que na dimensão implementação das TIC nas atividades 

letivas existem diferenças significativas de opinião dos professores de informática, em 

função do género. Também reconhecemos diferenças significativas de opinião, na 

dimensão potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola quando comparada em 

função das habilitações literárias.  

 

3.2. Teste de normalidade 

Para avaliar a normalidade das distribuições de cada uma das dimensões do 

questionário, procedeu-se ao teste de Kolmogorov-Smirnov (com correção de Lilliefors). 

Uma distribuição pode ser considerada adequadamente normal quando a estatística é 

não significativa (p>0,050) (Hill e Hill, 2009, p. 235).  

Assim, verificou-se que (cf. Tabela 20), a distribuição é normal na dimensão 

implementação das TIC nas atividades letivas (KS=0,049; p=0,200) e na dimensão 

potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola (KS=0,060; p=0,065).  

Na dimensão conceções pedagógicas do Professor a distribuição é não normal porque 

p>0,050 (KS=0,104; p=0,000).  

Tabela 20. Teste de normalidade. 

Dimensões 
Kolmogorov-Smirnov 

KS Gl p 

Dimensão1 - Conceções pedagógicas do Professor ,104 156 ,000 

Dimensão2 - Implementação das TIC nas atividades letivas ,049 156 ,200 

Dimensão3 - Potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola ,069 156 ,065 

Na sequência do trabalho já realizado, definimos a análise das respostas obtidas aos 

questionários através das técnicas estatísticas paramétricas, uma vez que a dimensão da 

amostra (N=156) se encontra acima do recomendado por Pestana e Gageiro (2008) para 

a utilização desta categoria de testes (N≥30). 
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IV CAPÍTULO – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Introdução  

Após os resultados observados no capítulo anterior, emergentes das reflexões surgidas 

pela revisão da literatura das quais demos conta, ao longo do nosso trabalho, surge, 

inevitavelmente, neste capítulo, o espaço da discussão. 

Dedicamos, ainda, um ponto para a avaliação sobre as limitações inerentes ao estudo 

realizado, bem como, a sua conclusão. O trabalho termina, precisamente, com algumas 

propostas direcionadas para uma operacionalização das TIC no desenvolvimento das 

competências transversais nos alunos.  

 

1. Discussão dos resultados 

A amostra é constituída por 156 professores de informática, de ambos os sexos, 

correspondendo a 30% da população de professores de informática. A maioria é do 

quadro de escola/agrupamento, com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos, 

com licenciatura e com pós-graduação, com tempo de serviço entre 5 e 15 anos e com 

cargos específicos. 

Este panorama corresponde à grande oferta universitária em Educação, que se verifica 

atualmente, nomeadamente, cursos de mestrado e doutoramento. O decréscimo nos 

bacharéis explica-se pela alteração à qualificação requerida para o exercício da 

docência, também originada pela reformulação do sistema de ensino universitário, 

resultante do processo de Bolonha. 

Globalmente, os professores inquiridos concordam com as conceções pedagógicas do 

professor, prevalecendo um nível satisfatório sobre o papel da escola nos dias de hoje. 

Estes resultados vêm no seguimento de um estudo efetuado pela Comissão Europeia 

(2008, citado por EACEA P9 Eurydice, 2011) dando ênfase ao papel das escolas em 

ajudar os alunos a desenvolver competências e a utilizar todas as oportunidades dadas 

pelas novas tecnologias.  
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Também, sobre as conceções pedagógicas do professor da nossa entrevista, onde foi 

efetuada análise de conteúdo, os professores entrevistados elevam o papel da escola 

como fundamental para a preparação dos alunos. 

Relativamente à importância do desempenho dos professores na formação de crianças e 

jovens esta evidenciou-se relevante, tanto na vertente profissional, social e ética, como 

no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem e no desenvolvimento e formação 

profissional ao longo da vida.  

Os professores revelaram uma perceção muito boa das suas capacidades pessoais, 

sociais e, também, das suas capacidades profissionais, corroborando mais uma vez com 

a visão positiva da profissão encontrada por Veiga Simão, et al. (2007). 

Na questão da nossa entrevista, respeitante ao desempenho dos professores na 

formação de crianças e jovens, onde foi efetuada a análise de conteúdo, houve, 

também, por parte dos entrevistados, a formulação de um parecer positivo muito 

categórico. Da mesma forma, e no tocante aos efeitos da sociedade do séc. XXI na 

conceção da profissão docente, os professores revelaram uma opinião muito positiva.  

O estudo realizado por Gonçalves (2009) realça que, no processo contínuo de “tornar-se 

professor”, cada professor, face aos desafios e exigências da sociedade, da escola, dos 

alunos, das famílias e das comunidades, assume múltiplas funções e o seu desempenho 

depende do que cada professor é como pessoa e como docente.  

Este autor considera, também, que a carreira profissional docente é um percurso 

relacional e contextualmente vivenciado e construído, em que a pessoa-professor se vai 

diacronicamente desenvolvendo, segundo um conjunto de etapas ou fases com 

características próprias, em espaços e tempos diferenciados e com necessidades 

específicas de formação.  

Outros estudos encontrados, também, se direcionam para este padrão. Nomeadamente, 

o estudo efetuado por Veiga Simão, et al. (2007) onde os professores, no cômputo geral, 

revelam uma visão positiva, sobre os assuntos profissionais. 
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De igual modo, na análise de conteúdo efetuada, são claramente concordantes as 

opiniões dos diferentes professores entrevistados, sobre os efeitos da sociedade do 

século XXI ao nível da profissão docente.  

Sobre a implementação das TIC nas atividades letivas, verificámos que os professores 

inquiridos as utilizam frequentemente nas práticas letivas. E é, hoje, inquestionável que 

a utilização das TIC por parte dos professores é uma resposta necessária aos 

permanentes desafios de inovação e da mudança. 

Costa (2010) realça, a este respeito, que “não é o ensino das tecnologias o mais 

importante, mas sim, a aprendizagem com tecnologias” (p.934). 

São claramente concordantes as opiniões dos diferentes entrevistados em relação à 

responsabilidade que lhes foi atribuída, no desenvolvimento das competências TIC. 

Estes resultados vão ao encontro das ideias presentes no estudo de EACEA P9 Eurydice 

(2011), onde apresentam o pessoal docente como principal ator em termos de melhorar 

e potenciar o novo ambiente digital nas escolas. 

Acrescente-se, também, que na análise de conteúdo efetuada às questões relativas à 

implementação das TIC nas atividades letivas, a opinião dos entrevistados nos remete 

para uma perspetiva que valoriza a utilização das TIC e o desenvolvimento das 

competências TIC. 

Analisando as potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola, pôde constatar-se 

que a maioria dos professores considera as TIC como catalisadoras para potenciar a 

aprendizagem, o que vai corroborar com o verificado no estudo de Castro (2006), onde 

as TIC revelaram uma atitude facilitadora do processo de construção do conhecimento. 

Não foi menos importante ver nas TIC a condição de facilitadoras no desenvolvimento 

das competências necessárias para a aprendizagem ao longo da vida, tendo podido 

observar-se na nossa investigação uma correlação positiva.  

Alguns estudos realizados na Europa continental (EACEA P9 Eurydice, 2011) permitem 

afirmar que “as oportunidades oferecidas pelas TIC (e.g. trabalho em rede, recuperação 

da informação, interação, apresentação e análise) são vistas como elementos centrais 

para potenciar as competências do século XXI.”  
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Na vertente do desenvolvimento das competências, realçamos um estudo efetuado por 

Castro (2006) no qual pretendeu analisar a influência das TIC no desenvolvimento do 

currículo por competências. Constatou que as TIC provocam efeitos no desenvolvimento 

de competências de pesquisa, recolha, seleção, ordenação, gestão e utilização da 

informação. 

A este propósito, Meirinhos e Osório (2011) defendem, que atualmente, o sucesso dos 

alunos reside mais no desenvolvimento de competências para o indivíduo ser capaz de 

aprender por si, ao longo da vida e de forma contínua, do que na necessidade de 

adquirir determinados conhecimentos, considerados essenciais para a alfabetização.  

Pensamos que a utilização pedagógica das TIC no currículo escolar dos alunos, para 

além de ajudar os estudantes a entrarem no mercado de trabalho, contribuem também 

para a sua realização pessoal, inclusão social e cidadania, o que constitui uma mais-

valia para a sociedade. 

Na questão relativa às potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola, onde foi 

efetuada a análise de conteúdo, também as opiniões convergem no sentido de que 

potenciam o desenvolvimento das competências situadas no domínio da aprendizagem 

ao longo da vida. 

Através da análise inferencial dos dados, pôde observar-se que os professores do género 

feminino evidenciaram melhor opinião sobre a implementação das TIC nas atividades 

letivas.  

Na análise efetuada segundo a idade, observou-se que a classe de idade dos 51-60 anos 

apresenta melhor opinião face quer acerca das conceções pedagógicas do professor, 

quer da implementação das TIC nas atividades letivas, contudo as diferenças não são 

significativas. É do nosso parecer que, independentemente da disciplina, não basta ao 

professor conhecer a didática e as teorias implícitas ao que leciona. Tem um papel 

importante na construção de soluções adequadas para os diversos aspetos da sua ação 

profissional. Isso requer não só a capacidade de mobilização e articulação de 

conhecimentos teóricos, mas também, a capacidade de lidar com situações concretas, 

competências que se têm de desenvolver progressivamente ao longo da sua formação — 

durante a etapa da formação inicial e ao longo da carreira profissional. Ball e Goodson 

(1985) ainda referem a construção evolutiva do professor ao acumular e reinterpretar a 
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experiência que vai adquirindo, em função dos contextos envolventes, redefinindo e 

modificando as suas atitudes e valores acerca do ensino, dos alunos e da educação em 

geral e reelaborando e redimensionando as suas perspetivas profissionais. 

Em relação à análise em função do tempo de serviço, observou-se que é no intervalo 

entre 5 a 9 anos que os professores apresentam melhor opinião em todas as dimensões 

do questionário. Esta coincidência de resultados no mesmo intervalo poderá remeter-

nos para a questão da capacidade interventiva e motivacional a nível pedagógico, que a 

juventude na docência pode traduzir um maior investimento no desempenho 

profissional, sendo que estes professores sobrevalorizam as competências didáticas e 

curriculares (Peralta e Costa, 2007) 

Relativamente à análise de opinião acerca das TIC no desenvolvimento das 

competências transversais dos alunos quando comparadas em função das habilitações 

literárias obtivemos pareceres semelhantes nas três dimensões em professores com 

menos habilitação, tendo verificado que os professores com maior grau académico não 

valorizam tanto as potencialidades das TIC para aprendizagem na escola. Uma formação 

tecnológica de raiz e uma informação mais atualizada que estes usam no quotidiano, 

podem justificar menor preocupação sobre esta matéria. 

Sobre a opinião dos professores de informática tendo em conta a sua situação 

profissional constatámos que os professores contratados apresentam melhor opinião nas 

três dimensões do questionário. Isto pode traduzir uma tendência cada vez maior para 

uma abrangência pedagógica baseada numa multidisciplinaridade interativa. 
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Conclusão 

As TIC vieram trazer grandes alterações ao mundo da educação. Apesar das dificuldades 

subjacentes a estas alterações, a sua utilização neste domínio está cada vez mais 

assente e distribuída. Através da implementação de estratégias inovadoras, as TIC são 

suscetíveis de constituir-se como uma plataforma de suporte e apoio para a construção 

de uma sociedade do conhecimento e para o desenvolvimento de uma educação do 

futuro. 

O tema do papel das TIC é atual e adequado às necessidades deste mundo de rápidas 

mudanças cujas ferramentas são suscetíveis de alterar e ajustar o perfil dos estudantes 

que cada vez mais enfrentam ambientes sociais e laborais complexos.  

Este trabalho pretendeu, deste modo, ser um espaço de reflexão, de troca de ideias e 

de opiniões, corresponsabilizando-nos no contexto de que a utilização das TIC podem 

ajudar os alunos a desenvolver competências transversais. 

Na tentativa de responder às questões que foram alvo do nosso estudo, apresentamos 

algumas conclusões baseadas não só nos resultados obtidos durante a investigação, mas 

também fazendo uma comparação com os resultados de alguns estudos realizados na 

área das TIC.  

Nas três primeiras secções, são feitas reflexões relativas a cada uma destas três 

questões de investigação, nomeadamente, “Na perspetiva dos professores de 

Informática de que forma as TIC podem potenciar o desenvolvimento das competências 

dos alunos?”, “Na perspetiva dos professores de Informática, quais os principais 

contributos da utilização das TIC no que diz respeito ao desenvolvimento das 

competências transversais?” e “De que forma são organizadas as ferramentas e 

estratégias de utilização das TIC privilegiadas pelos professores de Informática, para o 

desenvolvimento das competências dos alunos?”.   

Tal como evidenciámos, através dos resultados do estudo empírico, embora de carácter 

exploratório, é possível estabelecer um certo paralelismo entre o papel das TIC e o 

desenvolvimento nos alunos de competências transversais. 
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1. Na perspetiva dos professores de Informática de que forma as TIC podem 

potenciar o desenvolvimento das competências dos alunos? 

Diversas investigações têm apontado que as formas de comunicação, de acesso à 

informação e de produção de conhecimento que as TIC propiciam (Costa, 2010), resulta 

num elevado potencial para a promoção do desenvolvimento dos indivíduos.  

Verificamos ainda que no estudo Competências TIC, estudo de implementação. vol.II, 

(2009) têm dado enfase através de propostas concretas construídas em contexto escolar 

as TIC proporcionam experiências de aprendizagem de acesso à informação, constituem 

uma importância base para desenvolver rotinas de manipulação, de experimentação, de 

resolução de problemas de capacidade crítica e de colaboração.(p.103). 

Esta forma de encarar as TIC como um meio essencial de facilitação e potenciação das 

competências, foram reveladas pelos professores que participaram no estudo, em que 

reconheceram nas TIC um papel catalisador na aquisição das competências necessárias 

ao exercício pleno da cidadania digital. 

 

2. Na perspetiva dos professores de Informática, quais os principais contributos 

da utilização das TIC no que diz respeito ao desenvolvimento das 

competências transversais? 

Da análise apresentada é possível inferir que o trabalho com as TIC mais do que 

fornecer um conjunto de instrumentos para o conhecimento potenciam o 

desenvolvimento de capacidades, competências e saberes tendo como meta a formação 

de cidadãos capazes de dar resposta aos desafios que enfrentam na sociedade moderna 

(Castro, 2006). 

Também (Peralta e Costa, 2007) sobre o mesmo assunto afirmam que “os professores 

inovadores consideram que as TIC contribuem tanto para a melhoria da aprendizagem 

como para o processo de ensino, ao ajudar os alunos a desenvolver o pensamento 

crítico, a responsabilidade e estratégias de autonomia.” (p.83) 
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É nosso parecer que a utilização das TIC podem levar a uma sólida formação inicial, ao 

desenvolverem capacidades de pesquisa numa perspetiva de aprender a aprender, onde 

valorizando a autonomia e o espirito critico perante a utilização dos equipamentos 

tecnológicos e da Internet. 

 

3. De que forma são organizadas as ferramentas e estratégias de utilização das 

TIC privilegiadas pelos professores de Informática, para o desenvolvimento 

das competências dos alunos? 

Procurando conhecer a especificidade de situações relacionadas com os métodos de 

ensino que têm como base uma aprendizagem interativa e prática, associadas de 

alguma forma ao uso das TIC verificamos que estão associadas a atividades de 

aprendizagem baseadas em projetos, aprendizagens personalizadas em que o aluno 

aprende de acordo com as suas experiências e os seus interesses; aprendizagens 

individualizadas em que a adequação do ritmo de trabalho, necessidade de 

aprendizagem e outros fatores são geridas e acompanhadas pelo professor e 

investigações científicas baseadas na seleção, na análise e síntese dos dados. 

As modalidades de organização de trabalho nomeadamente: trabalho de grupo/equipa; 

trabalho coletivo; trabalho colaborativo a distância; trabalho de projeto e a resolução 

de problemas são igualmente mencionadas no estudo Competências TIC, estudo de 

implementação. vol.II, (2009). 

Grande parte das atividades inerentes às modalidades enunciadas remetem-nos para o 

desenvolvimento de capacidades de pesquisa, organização, tratamento e gestão da 

informação, perspetivando as TIC como potenciadoras no desenvolvimento de 

competências transversais dos alunos. 

4. Limitações do estudo  

Apesar de nos sentirmos satisfeitos com as aprendizagens conseguidas durante a 

elaboração deste trabalho de investigação, não podemos deixar de realçar alguns 

condicionalismos inerentes ao desenrolar do mesmo, tais como: 
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Os resultados foram analisados a partir das opiniões produzidas pelos professores 

participantes. E a questão de se ouvirem essencialmente professores, sobretudo no 

domínio das suas opiniões, coloca limitações metodológicas e epistemológicas que 

devem merecer reflexão.  

No entanto, na nossa perspetiva, encontramos alguns resultados bastante relevantes, 

dignos de reflexão e que discutimos ao longo da sua apresentação. 

As respostas a estas e outras questões da mesma índole podem ajudar-nos a 

reconcetualizar e a reconstruir certos aspetos da investigação que, fora do alcance 

desta dissertação, pensaremos levar a cabo.  

 

5. Implicações e desenvolvimentos futuros 

Atendendo à definição das dimensões sobre as quais estruturámos o nosso estudo, 

consideramos importante o desenvolvimento de novas investigações, de forma a validar 

e confirmar os resultados obtidos, e, aferir se este instrumento representa uma mais-

valia no domínio das skills. Por outras palavras, reconhecer em que medida é que as 

competências digitais, em paralelo com as competências inerentes às diversas áreas do 

saber, poderão vir a usufruir de uma integração plena no currículo, sendo aprendidas, 

desenvolvidas e mantidas ao longo da vida. 

Consideramos que temos muito ainda a aprender, a refletir e a mudar na nossa prática 

no que diz respeito à operacionalização das TIC no desenvolvimento das competências 

transversais nos alunos. Perante todas as dúvidas e interrogações que nos colocámos na 

elaboração deste trabalho, podemos afirmar convictamente que a reflexão, discussão e 

análise feitas contribuíram para o melhoramento do nosso conhecimento acerca do 

papel das TIC, integradas num perfil de competências mas direcionado para os alunos.  

São eles, afinal, o nosso público-alvo e acreditemos que é da reflexão e aplicação de 

alguns pressupostos aqui deixados que pode resultar a melhoria do desempenho das suas 

competências transversais e a potencialização das suas capacidades de aprendizagem ao 

longo da vida. 
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Apêndice 1. Guião da Entrevista. 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA SEMI-DIRECTIVA 

Tema da Investigação: O papel das TIC no desenvolvimento das competências transversais dos alunos. Perspetivas dos Professores de Informática. 

Informantes: Cinco professores de Informática. 

Objetivo geral: Caracterizar a perceção dos professores de informática na utilização das TIC no desenvolvimento das competências transversais. 

Blocos Objetivos Específicos Questões  

1. Legitimação - Esclarecer o objetivo da entrevista; 

- Garantir a confidencialidade das 

informações recolhidas; 

- Garantir o direito à privacidade e ao 

anonimato; 

- Ressaltar a importância de colaboração do 

entrevistado; 

- Agradecer a participação. 

  

Esta entrevista tem como objetivo auscultar as opiniões de Professores de 

Informática relativamente à utilização das TIC no desenvolvimento das 

competências dos alunos. Esta recolha de informação situa-se no contexto de 

um trabalho de investigação desenvolvido no âmbito do Mestrado em 

Educação, área de especialização de TIC e Educação, estando garantido o 

anonimato e a confidencialidade dos dados fornecidos. Dado que a sua 

opinião é fundamental, peço-lhe a sua colaboração para falar do modo como 

vê a questão das TIC no desenvolvimento dos alunos. 

- Pergunto-lhe, por último, se tem alguma pergunta a fazer. 

- Autoriza a gravação desta entrevista? 



 

 

2. Conceções 

pedagógicas do 

Professor  

- Compreender a perspetiva dos professores 

entrevistados, sobre a escola em geral, sobre 

o que é ser professor, sobre as bases em que 

fundamenta o seu trabalho docente. 

 

- Em seu entender, qual é o papel que a escola desempenha atualmente em 

Portugal? 

- Como docente, que importância considera ter o seu desempenho na 

formação de crianças e jovens? 

- O professor do século XXI, tem toda a produção intelectual dos séculos 

passados incorporada. Como é que concilia o que está por si assimilado com 

os desafios atuais da prática docente? 

3. Implementação das 

TIC nas atividades 

letivas 

- Identificar as ferramentas e estratégias de 

utilização das TIC privilegiadas pelos 

professores entrevistados, nas suas práticas 

letivas. 

- Que estratégias utiliza, em sala de aula, para o desenvolvimento das 

competências TIC? 

- Como operacionaliza a verificação do desenvolvimento dessas 

competências? 

- Pode dar exemplos concretos que permitam ilustrar essa utilização? 

4. Potencialidades das 

TIC para a 

aprendizagem na 

escola 

- Caracterizar a perspetiva dos professores 

entrevistados, sobre o modo como as TIC 

podem potenciar o desenvolvimento das 

aprendizagens escolares; 

- Compreender a postura dos professores 

entrevistados face aos principais contributos 

das TIC no que diz respeito ao 

desenvolvimento das competências 

transversais. 

- Qual a sua opinião sobre o papel das TIC nas aprendizagens escolares? 

- Que competências desenvolverão as TIC nos alunos? 

- Que impacto considera ter, quer na sua prática pedagógica, quer nas 

aprendizagens dos alunos, o desenvolvimento de competências? 

- Em que medida as TIC poderão equipar os alunos com as competências 

necessárias para a aprendizagem ao longo da vida? 



 

 

5. Agradecimento - Compreender a reação do entrevistado a 

esta entrevista; 

- Agradecer a colaboração; 

- Sugestões. 

- Gostou de falar da sua experiência? 

- Há alguma coisa que deseje acrescentar? 

- Tem alguma sugestão a fazer? 

 

  



 

 

  



 

 

Apêndice 2. Modelo da Caraterização. 

 

Caracterização do Entrevistado 

DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 

Sexo: Feminino [   ] Masculino [   ] 

Idade:  

Tempo de serviço (em anos):  

Habilitações académicas:  

Situação profissional:  

Departamento e/ou grupo de docência:  

Cargo(s) que desempenha no presente ano letivo:  

Cargo(s) desempenhados em anos anteriores, que considere relevantes no âmbito da 

investigação em curso: 

  



 

 

  



 

 

Apêndice 3. Protocolo da Entrevista (Exemplo). 

 

PROTOCOLO DA ENTREVISTA P2 

A entrevista realizou-se nas instalações da Escola Secundária Alexandre Herculano, 

numa das salas de reuniões, no dia 3 de Novembro de 2011, pelas 15 horas. 

Inicialmente, foram apresentados os objetivos da entrevista como forma de 

familiarizar o entrevistado com os assuntos que se pretendia tratar e desenvolver. Foi 

garantida, posteriormente, a confidencialidade de todos os dados e pedida autorização 

para gravar. Cedida a autorização, a entrevista teve início, com a duração aproximada 

de quinze minutos e decorreu da forma que a seguir se transcreve. 

INVESTIGADOR (IOR): Em teu entender, qual é o papel que a escola desempenha 

atualmente em Portugal? 

ENTREVISTADO (P2): Na minha perspetiva, o papel da escola é preparar os alunos para 

estarem integrados na sociedade atual e poderem desenvolver autonomamente as suas 

capacidades e entrar no mundo do trabalho. 

IOR: Como docente, que importância consideras ter o teu desempenho na formação 

de crianças e jovens? 

P2: Como docente, considero que é importantíssimo desenvolver o processo ensino-

aprendizagem de forma a dar a preparação, a dar todos os instrumentos, em que os 

alunos possam desenvolver autonomamente as suas competências e assim entrarem 

também no mundo do trabalho. 

IOR: O professor do século XXI, tem toda a produção intelectual dos séculos passados 

incorporada. Como é que concilias o que está por ti assimilado com os desafios 

atuais da prática docente? 

P2: É assim, nós temos que ter, tudo o que está na sociedade tem que estar interligado 

com o ensino que se dá nas nossas escolas, portanto, tudo isso tem que estar 



 

 

interligado. E o professor tem de estar atento e atualizado aos desafios que existem na 

sociedade e prepará-los para assumirem esses desafios.  

Portanto, a prática docente é fundamental, assim como o professor o que dá aos alunos 

é essencial para eles estarem preparados para desafios futuros. 

IOR: Então a tua posição é? A tua posição como professora do século XXI. 

P2: É dar-lhes todos os instrumentos, desde a internet, desde o uso das novas 

tecnologias e estar devidamente atualizada para que, os alunos estejam bem 

preparados. 

IOR: Que estratégias utilizas, em sala de aula, para o desenvolvimento das 

competências TIC? 

P2: A forma como,… que eu,… as estratégias que eu considero essenciais no 

desenvolvimento das competências TIC é fazer, tirar partido do uso da máquina, em 

determinados alunos sabem pouco. Portanto, tentar que as aulas sejam o mais se 

possível práticas, portanto, nunca passar conforme em tempos antigos, nós víamos que, 

as aulas teóricas sobrepunham-se em relação às aulas práticas, não. Neste caso, como 

sendo professora de informática, acho que é importantíssimo, as aulas serem mesmo 

essencialmente práticas e a parte teórica ser desenvolvida mais autonomamente por 

eles, para tirarem mesmo partido da máquina. 

IOR: Como operacionalizas a verificação do desenvolvimento dessas competências? 

P2: É na observação, mesmo o comportamento dos alunos perante a máquina, perante 

os desafios das propostas de trabalho que são colocados aos alunos. 

IOR: Podes dar exemplos concretos que permitam ilustrar essa utilização? 

P2: Propostas de projetos em que eles podem,… haver entreajuda entre eles; desafios 

constantes de problemas que lhe são propostos e que eles vão desenvolvendo e vão se 

ajudando e cooperando entre alunos, de forma a desenvolver um projeto em todas as 

suas fases, em todas as suas etapas e tirando partido da máquina. 

IOR: Qual a tua opinião sobre o papel das TIC nas aprendizagens escolares? 



 

 

P2: O papel das TIC nas aprendizagens acho que é excelente, face à motivação dos 

alunos de poderem desenvolver autonomamente as suas capacidades, poderem fazer um 

intercâmbio entre alunos externos, confrontar ideias, confronto de ideias; saber várias 

opiniões e conseguirem tirar o sentido das coisas autonomamente e construindo a pouco 

e pouco as suas aprendizagens.  

IOR: Que competências desenvolverão as TIC nos alunos? 

P2: É mesmo a autoaprendizagem… é uma das competências que eles conseguem ter e 

desenvolvimento das suas aprendizagens a nível autónomo e cooperação, cooperação 

entre os alunos. 

IOR: Que impacto consideras ter, quer na tua prática pedagógica, quer nas 

aprendizagens dos alunos, o desenvolvimento de competências? 

P2: Espero não estar a ser muito repetitiva mas, o impacto é criar uma estrutura de 

aprendizagens em que eles desenvolvem as suas competências autonomamente. O 

impacto na minha prática pedagógica, é evidente que eu tenho que estar 

continuamente atualizada e ter a perspetiva de que há vários caminhos de chegar às 

soluções e nunca um caminho, não é!?. Portanto, o impacto a nível da prática 

pedagógica, estar sempre em grande evolução, evolução constante. 

IOR: E em relação às aprendizagens dos alunos?  

P2: Em relação às aprendizagens dos alunos também está continuamente eles próprios a 

construir o seu processo, o seu desenvolvimento cognitivo a todo o nível. 

IOR: Em que medida as TIC poderão equipar os alunos com as competências 

necessárias para a aprendizagem ao longo da vida? 

P2: As TICs quer dizer, nós se falhamos para atrás, já achamos que é praticamente 

impossível retroceder um bocado no tempo e não fazer uso das novas tecnologias. Aliás 

tanto a nível doméstico, na nossa casa, tudo isso temos já essas ferramentas??. E está 

acontecer com os alunos, em que não há nenhum aluno que já não tenha, não faça uso 

dessas tecnologias em casa e por isso, eles vão desenvolvendo competências porque o 

papel do professor no fundo é ajudar que eles desenvolvam essas competências e terem 

maior partido das TICs. 



 

 

IOR: Na vida futura, que é que achas, que resultado vai acontecer, tendo essa 

perspetiva? 

P2: É a valorização dos alunos na sua formação, que é conseguida duma forma muito 

mais motivadora, poderá ter nas suas competências mas à partida considero que as TIC, 

é uma forma rápida de construção de aprendizagens. 

IOR: Como é que os miúdos saem da escola e em que é que achas que as TICs 

contribuíram para eles terem outras competências?  

P2: A todo nível, as apetências com as máquinas, aliás nós vemos muito bem em relação 

às crianças, aos bebés, que a apetência deles para o desenvolvimento, para o 

conhecimento é completamente diferente de quando nós éramos crianças. E por isso a 

evolução é bastante positiva a esse nível.  

IOR: Gostaste de falar da tua experiência? 

P2: Gostei. Espero é que, corresponda às expectativas do inquérito. 

IOR: Há alguma coisa que desejes acrescentar? 

P2: Não, propriamente. 

IOR: Tens alguma sugestão a fazer? 

P2: Não, também não. 

IOR: Só tenho que agradecer o teu contributo para o meu estudo. Obrigada. 

P2: De nada. 



 

 

Apêndice 4. Grelha de análise de conteúdo das entrevistas. 

 

GRELHA DE ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 

DIMENSÃO I: CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS DO PROFESSOR 

Categorias Definição operatória Subcategorias Definição operatória Unidades de registo fr. % 

Finalidade  Aquilo que os professores 

atribuem como finalidade da 

escola nos dias de hoje. 

Preparação  Referências que apontam 

para perspetivas de 

preparação. 

P1: “…é preparar os jovens, hoje em dia cada vez 

mais para o uso das tecnologias.” 

P2: “…é preparar os alunos para estarem integrados 

na sociedade atual…”. 

P4: “É a escola que prepara os alunos para uma vida 

profissional…”.  

P5: “…inserir numa sociedade na criação de regras 

educativas.”. 

4 80,0 

Competências Referências que sublinham 

o desenvolvimento de 

competências. 

P1: “Hoje em dia, qualquer, praticamente qualquer 

emprego que um jovem possa ter, tem que ter 

capacidade para utilizar tecnologias, …”. 

P2:”…poderem desenvolver autonomamente as suas 

capacidades e entrar no mundo do trabalho.”. 

2 40,0 

Conhecimentos Referências que 

manifestam perspetivas de 

desenvolvimento de 

conhecimentos. 

P3:”…para eles terem conhecimentos…”. 

P4:”…em termos de formação de conhecimento dos 

alunos…”. 

2 40,0 

Atitudes Referências que enfatizam P3:”…em termos de formação pessoal, …”. 2 40,0 



 

 

a influência nas atitudes. P4:”…a nível educacional.”  

Papel do 

Professor 

Aquilo que os professores 

atribuem como seu papel e, a 

sua conceção sobre si mesmos 

(enquanto professores).  

Atitudes Descrição da atitude do 

professor. 

P1: “…temos de fazer ver aos jovens e crianças, que 

o uso das tecnologias pode ser utilizado para outros 

fins, …”. 

“…têm que ter cuidado com determinados aspetos, 

regras que existem para utilizar, …”. 

P3: “…vamos ensinando a saber estar…”. 

P4: “…eles aprendem desde o saber estar, do próprio 

saber ser, …”. 

P5: “…mas a evolução da pessoa, …”. 

4 80,0 

Preparação Referências que apontam 

para perspetivas de 

preparação. 

P2: “…de forma a dar a preparação, a dar todos os 

instrumentos, …”. 

1 20,0 

Orientação Referências que apontam 

para perspetivas de 

orientação. 

P3: “…somos nós que os vamos orientando…”. 1 20,0 

Conhecimentos Referências que sublinham 

o desenvolvimento de 

conhecimentos. 

P3: “…vamos dando-lhe algum conhecimento, vamos 

dando-lhe algum saber, …”. 

P4: “…não é só de um mero transmissor de 

conhecimentos, …”. 

P5: “…conseguem não só aprender os conceitos…”. 

3 60,0 

Ao nível  

do 

professor 

Aquilo que os professores 

atribuem como efeitos da 

sociedade do séc. XXI ao nível 

do professor. 

Atitudes Descrição da atitude do 

professor. 

P1: “…hoje em dia um professor independentemente 

da área que seja, o ideal será utilizar essas 

tecnologias, …”. 

P2: “…, tudo o que está na sociedade tem que estar 

interligado com o ensino que se dá nas nossas escolas 

5 100,0 



 

 

É dar-lhes todos os instrumentos, desde a Internet, 

desde o uso das novas tecnologias e estar 

devidamente atualizada  

P3: ”…, nós temos de fazer uma ginástica mental 

muito grande para arranjar estratégias para os 

cativar para o conhecimento, para o ensino 

propriamente dito 

“…novas tecnologias têm que estar presentes, nós 

temos de continuar não podemos parar…” 

P4: “…, o professor já não tem o papel de mero 

transmissor de conhecimentos, mas de acompanhar 

“…acho que o processo atualmente, não se limita a 

ser um mero transmissor de informação ao contrário  

P5:”… eu acho que assim devemos incentivar as 

tecnologias mas também com alguma moderação.  

Diversificação Referências que apontam 

para perspetivas de 

diversificação. 

P2: “…arranjar várias estratégias e métodos de 

ensino para abordar determinados conteúdos.” 

1 20,0 

Benefícios Referências que apontam 

para perspetivas de 

benefícios. 

P1: “…permitem que um professor, tanto professor, 

entre professor e mesmo entre professor e aluno e 

entre os alunos, possam cooperar e colaborar, e 

participar em grupo, mesmo fora das quatro paredes.  

P3:”… veio ajudar, é lógico que veio ajudar as novas 

tecnologias vieram ajudar  

P5:”… tem toda uma gama de tecnologias à sua 

disposição 

3 60,0 



 

 

Ao nível  

dos alunos 

Aquilo que os professores 

atribuem como efeitos da 

sociedade do séc. XXI ao nível 

dos alunos. 

Benefícios Referências que apontam 

para perspetivas de 

benefícios. 

P1: “… o uso de tecnologias faz muitas vezes até 

que, determinados conteúdos sejam assimilados de 

uma forma mais fácil e que, de alguma forma 

cativam mais os alunos para esses conteúdos, 

P5: “…mas os alunos gostam mais todo o material 

transposto para a era digital…”. 

2 40,0 

Atitudes Descrição da atitude do 

aluno. 

P2:”… , os alunos estejam bem preparados. 

P4:”… eles próprios pesquisam informação, publicam 

e partilham isso, em termos de sala de aula com o 

próprio professor, não ficando à espera de que o 

professor lhes transmita tudo…”. 

” …a eles próprios a irem buscar a sua própria 

informação.” 

2 40,0 

Ao nível  

da escola 

Aquilo que os professores 

atribuem como efeitos da 

sociedade do séc. XXI ao nível 

da escola. 

Organização Referências que apontam 

para perspetivas de 

organização. 

P2: “…, tudo o que está na sociedade tem que estar 

interligado com o ensino que se dá nas nossas 

escolas…”. 

1 20,0 



 

 

 

DIMENSÃO II: IMPLEMENTAÇÃO DAS TIC NAS ACTIVIDADES LECTIVAS 

Categorias Definição operatória Subcategorias Definição operatória Unidades de registo fr. % 

Recursos Aquilo que os professores 

consideram ser os recursos ao 

serviço do desenvolvimento das 

competências TIC. 

 

Acesso às 

tecnologias 

Indicação das tecnologias. P1: “…utilizo muitos serviços que existem na 

Internet, serviços que são gratuitos, como 

por exemplo o Google, …”. 

“…também utilizo a plataforma Moodle,…”. 

“Utilizo fóruns, …”. 

P3: “Utilizo desde o correio eletrónico, a 

todos processadores de texto, folhas de 

cálculo;…”. 

P4:”… software adequado, o uso de pesquisas 

recorrendo à Web; até os próprios quadros 

interativos, …”. 

P5: “…nesse aspeto eu tento usar o maior ao 

nível das tecnologias ou seja, plataforma 

Moodle,…”. 

“…toda a comunicação é feita com fóruns 

Moodle e por vezes também com os 

telemóveis.”. 

“Moodle, correio eletrónico.”. 

“…a nível das TIC: Moodle, correio 

eletrónico, PowerPoint,… e outras técnicas 

que vamos utilizando”. 

4 80,0 

Atitudes Caracterização da atitude do 

professor e sua implicação no 

Atitudes Descrição da atitude do 

professor. 

P1: “Além disso, tento com que os alunos 

sejam autodidatas…”. 

4 80,0 



 

 

desenvolvimento das 

competências TIC. 

P2: “…a parte teórica ser desenvolvida mais 

autonomamente por eles, para tirarem 

mesmo partido da máquina.”. 

P3:” Não parto do princípio que eles não 

sabem nada, aproveito aquilo que eles 

pensam saber e mostro-lhes que afinal eles 

não sabiam.”. 

P5:”…, mas irão memorizar melhor e até 

mensagem vai ficar guardada no telemóvel, 

eles vão consultar,…”. 

“…e no Moodle já sabem usar, têm mesmo de 

saber, porque têm outras disciplinas.” 

Tarefas Caracterização das tarefas 

propostas / realizadas e sua 

implicação no desenvolvimento 

das competências TIC. 

Diversificação Referências que apontam 

para perspetivas de 

diversificação. 

P1: “…recorro muito às fichas de trabalho, 

tento fazer fichas interativas, exercícios 

interativos…”. 

1 20,0 

Domínio técnico Referências que apontam 

para perspetivas de 

domínio técnico. 

P2:”… as estratégias que eu considero 

essenciais no desenvolvimento das 

competências TIC é, fazer, tirar partido do 

uso da máquina…”. 

1 20,0 

Avaliação Aquilo que os professores 

consideram ser os recursos de 

avaliação ao serviço do 

desenvolvimento das 

competências TIC. 

Acesso às 

tecnologias 

Indicação das tecnologias. P1: “. Tento fazer teste diagnóstico, em 

suporte digital, tento portanto, fazer testes 

também em suporte digital, autoavaliação 

em suporte digital;…”. 

1 20,0 

Envolvimento  Caracterização da atitude dos 

alunos e sua implicação no 

desenvolvimento das 

Alunos Descrição da atitude do 

aluno. 

P1: “…estratégia que tento utilizar é, quando 

há alunos que estão com alguma dificuldade 

de aprendizagem, tento que os alunos que 

2 25,0 



 

 

competências TIC. 

 

têm maior facilidade de aprendizagem, 

sejam tutores desses alunos, …”. 

P4:”… fazendo sempre trabalho a pares, onde 

os alunos vão fazer pesquisas.”. 

Ambiente de aula Caracterização do ambiente de 

aprendizagem e sua implicação 

no desenvolvimento das 

competências TIC. 

Funcionamento Caracterização do 

funcionamento do 

processo ensino-

aprendizagem. 

P2: “Portanto, tentar que as aulas sejam o 

mais se, possíveis práticas …”. 

“…as aulas serem mesmo essencialmente 

práticas…”. 

1 20,0 

Operacionalização Sistematização das formas e 

modos de operacionalização do 

desenvolvimento das 

competências TIC. 

Avaliação Descrição das tarefas de 

avaliação. 

P1:”… questiono os alunos…”. 

“…quando estou a explicar um determinado 

conteúdo vou questionando os alunos…”. 

P4:”…a colocação de questões da minha 

parte…”. 

“…termos de instrumentos de avaliação até 

temos os testes de avaliação…”. 

“É através dos testes de avaliação, da 

apresentação de trabalhos…”. 

2 40,0 

Níveis de 

operacionalização 

Caracterização dos níveis 

de operacionalização. 

P1:”… faço uma observação direta das 

aulas…”. 

”Faço analogias muitas vezes, até com 

exemplos próximos da realidade com os 

alunos…”. 

“…faço muitas analogias ,…”. 

“…dialogo com os alunos sobre um 

determinado tema que muitas vezes vai ao 

encontro, portanto dos conteúdos que nós 

estamos abordar.”. 

3 60,0 



 

 

P2:” É na observação…” 

P3:”… grelhas de observação…” 

”… faço comparação de trabalhos”. 

Tarefas Descrição da tipologia de 

tarefas. 

P1:” Peço aos alunos para me enviarem, 

portanto, às vezes fazem miniprojectos ou 

fichas de trabalho …”. 

P2:” Propostas de projetos em que eles 

podem, haver entreajuda entre eles; desafios 

constantes de problemas que lhe são 

propostos…”. 

P4:”… , desenvolvimento de exercícios com 

realização de fichas de trabalho e trabalhos 

que eles fazem em grupo…”. 

“…a defesa de trabalhos que eles têm que 

expor oralmente acerca das pesquisas que 

fizeram…”. 

3 60,0 

 Acesso às 

tecnologias 

Indicação das tecnologias. P1:”… enviam-me para a plataforma 

Moodle.”. 

P5:” Por vezes na sala de aula podem colocar 

no Moodle normalmente, ou por correio 

eletrónico, ou por fórum no Moodle.” 

2 40,0 

Atitudes Descrição da atitude do 

aluno. 

P2:”… que eles vão desenvolvendo e vão se 

ajudando e cooperando entre alunos, de 

forma a desenvolver um projeto em todas as 

suas fases, em todas as suas etapas e tirando 

partido da máquina”. 

P4:”… exercícios da forma mais autónoma 

3 60,0 



 

 

possível, de preferência sem recorrer à ajuda 

do docente; e até das próprias questões que 

os alunos fazem durante a lecionação da 

aula, também.”. 

P5: “…mas ao fim de algumas aulas vão ser 

mais autodidatas, que é isso que se 

pretende.” 

 

 

DIMENSÃO III: POTENCIALIDADES DAS TIC PARA A APRENDIZAGEM NA ESCOLA 

Categorias Definição operatória Subcategorias Definição operatória Unidades de registo fr. % 

Papel das TIC 

 

 

Aquilo que os professores 

consideram ser o papel das TIC 

no processo ensino e 

aprendizagem. 

Valoração Referências que apontam para 

perspetivas de valoração.  

P1:”…papel das TIC nas aprendizagens escolares, 

suponho que seja em todas as áreas, acho que é uma 

mais- valia, …”. 

“…as TIC, as tecnologias, é muito importante em 

todas as áreas, acho que é uma mais-valia.”. 

P3:”… Eu acho que é importantíssima…”. 

P4:”… as TIC têm um papel predominante;..”. 

3 80,0 

Estratégias Referências que apontam a 

diversificação de estratégias. 

P1:”… permite aos professores definirem outras 

estratégias, outros métodos de processo ensino e 

aprendizagem.”. 

1 20,0 

Atitudes Descrição da atitude do aluno. P1:” …, permitem motivar mais os alunos…”. 

P2: “….face à motivação dos alunos de puderem 

5 100,0 



 

 

desenvolver autonomamente as suas capacidades, 

puderem fazer um intercâmbio entre alunos externos, 

confrontar ideias, confronto de ideias; saber várias 

opiniões e conseguirem tirar o sentido das coisas 

autonomamente e construindo a pouco e pouco as 

suas aprendizagens.”. 

P3:”… ; portanto, eles têm sempre que utilizar, ou a 

Internet, ou Word, ou Powerpoint, o Excel…”. 

P4:”… os alunos deixam de ser meros consumidores de 

informação para também partilharem eles próprios 

informação, entre eles e até para toda a comunidade 

escolar. “. 

“… os alunos tiveram muito mais, ou seja tiveram 

acesso em termos de tecnologias, que lhes permite ir 

buscar informação, recolher informação e filtrarem 

aquilo que querem;…”. 

P5: “…mas tem que utilizar as tecnologias 

corretamente de forma segura.”. 

Competências 

 

Aquilo que os professores 

consideram ser as 

competências desenvolvidas 

com a utilização das TIC.   

Comunicação/ 

Colaboração 

Referências que apontam para o 

desenvolvimento de capacidades 

de comunicação/colaboração. 

P1:”… a participação, a cooperação, a colaboração, 

quer a nível de desenvolvimento de trabalhos, quer a 

nível entre os alunos, os próprios alunos, portanto, os 

colegas; quer mesmo da interação entre o professor-

aluno.”. 

P2:”… cooperação, cooperação entre os alunos.” 

2 40,0 

Conhecimentos Referências que sublinham o 

desenvolvimento de 

conhecimentos. 

P1:”…possibilita aos alunos ter outros conhecimentos 

para além, portanto, do que é dado na escola”. 

1 20,0 



 

 

Questões de 

ética 

Referências associadas a 

questões de natureza ética. 

P1:”… fomenta nos alunos o cuidado com os direitos 

de autor,…”. 

1 20,0 

Aprender a 

aprender 

Referências que enfatizam o 

exercício do aprender a 

aprender. 

P2:”… , autoaprendizagem é uma das competências 

que eles conseguem ter e desenvolvimento das suas 

aprendizagens a nível autónomo…”. 

P4:”… o eles fazerem algo autonomamente…”. 

“…leva que eles sejam muito mais autónomos, …”. 

2 40,0 

Acesso à 

informação 

Referências que manifestam o 

desenvolvimento de capacidades 

de acesso à informação. 

P3:”… fazer uma boa pesquisa na Internet, se 

souberem filtrar aquilo que têm, se souberem 

interpretar aquilo que têm…”. 

“Desenvolvem a capacidade de pesquisar, de 

interpretar, de compreender.”. 

P4:” Atualmente eles próprios vão pesquisar a sua 

própria informação, aquilo que querem, recolher a 

informação que pretendem.”. 

2 40,0 

Segurança Referências associadas a 

questões de segurança. 

P5:” No mínimo a própria segurança com a evolução 

tecnológica…”. 

“…colocar essas questões da segurança.”. 

“Na segurança na Internet.”. 

1 20,0 

Impacto 

 

 

Caracterização do impacto das 

competências no processo 

ensino -aprendizagem.   

 

 

Valoração Referências que apontam para 

perspetivas de valoração. 

P3:” O impacto é positivo, quer seja na minha prática 

como na prática dos alunos…”. 

“Mas tanto na minha prática como professora, é 

extremamente positivo mas como na dos miúdos…”. 

P4:” Eu acho que acima de tudo é um impacto muito 

positivo, …”. 

2 40,0 

Implicação Referências que apontam para 

perspetivas de implicação. 

P4:” onde toda a comunidade escolar, não só os 

docentes como os alunos, através das TICs partilham 

1 20,0 



 

 

informação.”. 

Ao nível dos 

alunos 

Caracterização do impacto das 

competências no processo 

ensino -aprendizagem ao nível 

dos alunos 

Mais-valia Referências que apontam para 

perspetivas de mais-valia. 

P1:”… o uso das TIC será uma mais-valia para os 

alunos …”. 

1 20,0 

Atitudes Descrição da atitude do aluno. P1:”… , quer a nível da participação, quer a nível da 

colaboração, quer a nível da cooperação entre alunos 

e mesmo entre um aluno e professor.”.  

P2:”… continuamente eles próprios a construir o seu 

processo, o seu desenvolvimento cognitivo a todo o 

nível.”. 

P5:”… chegam aqui descomprimem um pouco, 

aprendem à mesma ??com um ar mais alegre…”. 

“…as TIC não fazem milagres claro, mas animam um 

pouco, motivam os alunos estarem na escola, não é só 

teórica nem prática e dá par cumprir o programa, dá 

para fazer brincadeiras que os alunos gostam.” 

3 60,0 

Competências Referências que sublinham o 

desenvolvimento de 

competências. 

P1:”… , permite aos alunos que sejam autodidatas e 

que sejam capazes de investigar e pesquisar 

informação,…”. 

P2:”… em que eles desenvolvem as suas competências 

autonomamente.”. 

P5:”… a nível de competências dos alunos uma 

evolução muito positiva,…”.  

3 60,0 

Acesso à 

informação 

Referências que manifestam o 

desenvolvimento de capacidades 

de acesso à informação. 

P3:”… porque eles têm acesso mais rápido ao 

conhecimento…”. 

1 20,0 

Ao nível dos 

professores 

Caracterização do impacto das 

competências no processo 

Atitudes Descrição da atitude do 

professor. 

P2:”… é evidente que eu tenho que estar 

continuamente atualizada e ter a perspetiva de que 

1 20,0 



 

 

ensino –aprendizagem ao nível 

dos professores. 

há vários caminhos de chegar às soluções…”. 

“…: estar sempre em grande evolução, evolução 

constante”. 

Recursos 

tecnológicos 

Aquilo que os professores 

consideram ser os recursos ao 

serviço do desenvolvimento 

das competências no domínio 

da aprendizagem ao longo da 

vida. 

Acesso à 

informação 

Referências que apontam para 

perspetivas de acesso à 

informação. 

P1:”… existe uma quantidade de informação 

disponível on-line.”. 

“…as TIC permitem aos alunos, ao longo da sua vida, 

portanto recorrer a informação que possa estar em 

suporte digital e não em suporte papel.”. 

P4:”… através das TICs eles têm acesso a todo o tipo 

de informação.” 

2 40,0 

Serviços Referências que apontam para 

perspetivas de serviços. 

P1:”… existe uma quantidade de ferramentas e de 

serviços on-line, e que poderão ser utilizados pelos 

alunos para vários fins, quer a nível profissional, quer 

a nível pessoal.”. 

“…que podem portanto, utilizar serviços da Internet 

para diversos fins, …”. 

1 20,0 

Atitudes Caracterização das atitudes no 

domínio da aprendizagem ao 

longo da vida.  

Aprender a 

aprender 

Referências que enfatizam o 

exercício do aprender a 

aprender. 

P1:”… , o uso das TIC faz com que os alunos tenham 

maior cuidado na pesquisa da informação,…”. 

“…os alunos têm de ter capacidade de serem 

autodidatas, independentemente das ferramentas. “. 

P2:”… em que não há nenhum aluno que já não tenha, 

não faça uso dessas tecnologias em casa e por isso, 

eles vão desenvolvendo competências …”.  

“…que as TIC, é uma forma rápida de construção de 

aprendizagens.”. 

P3:” E, claro no conhecimento deles, fazer com que 

eles vão mais um bocadinho mais além, …”. 

5 100,0 



 

 

P4:”… eles aprendem muito mais recorrendo às 

tecnologias de informação; conseguem aprender 

muito mais e interiorizar melhor os conhecimentos.”. 

“…Ao interiorizar melhor esses conhecimentos, acho 

que não esquecem que os percebem melhor e se 

calhar conseguirão aplicar melhor futuramente.”. 

P5:” No mínimo conhecimento das novas tecnologias e 

como avaliar as tecnologias”. 

Atitudes Referências que enfatizam a 

influência nas atitudes. 

P2:”É a valorização dos alunos na sua formação, que é 

conseguida duma forma muito mais motivadora …”. 

P3:”… as pessoas têm que saber como fazer as coisas 

para as fazer em segurança.”. 

2 40,0 



 

 

 

Universidade de Lisboa – Instituto de Educação 

Mestrado em Educação | TIC e Educação – 2011/2012 

Questionário - O papel das TIC no desenvolvimento das competências transversais 

 
Este questionário destina-se a obter informação no âmbito de um projeto de 

investigação, integrado no Mestrado em Educação – área de especialização de TIC e 

Educação, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.  

O propósito da investigação é estudar de que forma a utilização das TIC influencia o 

desenvolvimento das competências dos alunos. Para isso, considerámos pertinente 

conhecer a perspetiva de um conjunto de professores de informática sobre esse assunto. 

Com esse objetivo solicitámos a sua colaboração através da resposta às questões que a 

seguir apresentamos. 

O preenchimento do inquérito terá uma duração aproximada de 15 minutos. 

As respostas serão confidenciais e utilizadas exclusivamente para fins científicos. 

Agradecemos, desde já, a sua disponibilidade e o precioso contributo para o 

desenvolvimento deste estudo.  

 

Dimensão I - Conceções pedagógicas do Professor 

Esta secção contém perguntas sobre o papel das escolas, a importância do professor na formação 

de crianças e jovens, bem como, o que é ser professor na atual sociedade de informação. 

 

1.1. Assinale o seu grau de concordância em relação ao papel que a Escola desempenha 

atualmente em Portugal:*   

(Selecione uma opção em cada linha.)                                                                                  

 
Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

Prepara os alunos para o 

ingresso da vida ativa. 
     

Potencia o 

desenvolvimento de 

competências  

     

Apêndice 5. Questionário. 

 

 



 

 

transversais nos alunos. 

Promove a aquisição de 

conhecimentos. 
     

Promove a formação 

integral do aluno. 
     

 

1.2. Como docente, que importância considera ter o seu desempenho na formação de crianças e 

jovens?   

(Selecione uma opção em cada linha.)                                                                                  

 
Muito 

Pouco 

Pouco Médio Muito Bastante 

É importante incentivar a 

curiosidade dos alunos. 
     

É importante promover a 

formação integral do aluno. 
     

É importante preparar os 

alunos para o ingresso na 

vida ativa. 

     

É importante ajudar na 

construção dos seus 

conhecimentos. 

     

 

1.3. As afirmações que se seguem dizem respeito à conceção da profissão docente na atual 

sociedade de informação. Utilizando a escala prevista, indique em que medida concorda ou 

discorda das afirmações. * 

(Selecione uma opção em cada linha.)                                                                                  

 
Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

O professor deve possuir 

competências relacionadas com 

o uso de aplicações informáticas 

educativas. 

     

O professor deve estar ciente do 

potencial das TIC para 

aprendizagem. 

     

  



 

 

O professor deve dinamizar 

aulas com recurso às TIC. 
     

O professor deve investir na 

formação em TIC, no sentido de 

se manter atualizado sobre os 

recursos potencialmente 

educativos. 

     

O professor deve envolver os 

alunos em novas atividades com 

recurso às TIC. 

     

 

Dimensão II - Implementação das TIC nas atividades letivas 

Esta secção contém perguntas sobre as ferramentas e estratégias de utilização das TIC 

privilegiadas nas práticas letivas. 

2.1. Pense agora nos recursos que utiliza, em sala de aula. Com que frequência utilizou as TIC 

para o seguinte? *   

(Selecione uma opção em cada linha.)                                                                                  

Utilizei as TIC para… 

 
Nunca Raramente Algumas 

vezes 

Frequentemente Sempre 

Promover atividades de 

pesquisa de informação, 

através de suportes 

tecnológicos facilitadores 

da exploração documental 

(e.g. sites na Internet, …).  

     

Promover a capacidade de 

análise e seleção da 

informação. 

     

Promover a capacidade de 

gestão e organização da 

informação. 

     

Criar espaços de partilha 

de informação online.  
     

Desenvolver a comunicação      



 

 

interpessoal através de 

suportes tecnológicos. 

Manipular o tratamento e o 

registo de dados (registar, 

escrever, transcrever, …). 

     

Promover a capacidade 

expressiva dos alunos (e.g. 

programas de tratamento 

gráfico, de tratamento de 

imagem e do som, …). 

     

Promover uma utilização 

segura. 
     

Promover o respeito pelos 

direitos de autor. 
     

 

2.2. Os professores, enquanto responsáveis pelo desenvolvimento das competências TIC devem*: 

(Utilizando a escala prevista, indique em que medida concorda ou discorda das afirmações). 

(Selecione uma opção em cada linha.)                                                                                  

 
Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

Promover nos alunos a 

capacidade de trabalhar 

autonomamente. 

     

Envolver os alunos em 

atividades de pesquisa. 
     

Dinamizar aulas e 

apresentar de uma forma 

dinâmica e interativa, 

com recurso às TIC. 

     

Promover a realização de 

testes com recurso às 

TIC. 

     

Ter a preocupação em 

construir atividades de 

aprendizagem 

essencialmente práticas. 

     

Desenvolver a 

cooperação entre os 
     



 

 

alunos. 

 

Dimensão III - Potencialidades das TIC para a aprendizagem na escola 

Esta secção contém perguntas sobre o modo como as TIC podem potenciar o desenvolvimento 

das competências no domínio da aprendizagem. 

3.1. Assinale o seu grau de concordância em relação ao papel das TIC nas aprendizagens 

escolares:  

(Selecione uma opção em cada linha.) 

 

Discordo 

totalmente 

Discordo Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

Os alunos estão mais atentos 

quando utilizam as TIC. 
     

As TIC ajudam os professores 

a ensinar de forma mais 

eficaz. 

     

Os alunos estão mais 

motivados quando aprendem 

com recurso às TIC. 

     

Os alunos compreendem 

melhor os temas abordados 

quando utilizam as TIC. 

     

As TIC ajudam os alunos a 

serem mais ativos e 

independentes no processo 

de aprendizagem. 

     

As TIC facilitam a 

colaboração entre 

professores. 

     

As TIC favorecem nos alunos 

o domínio das principais 

aplicações informáticas (e.g 

processadores de texto, 

folhas de cálculo, bases de 

dados, armazenamento e 

     



 

 

gestão de informação). 

As TIC tornam os alunos 

agentes ativos da sua 

aprendizagem.  

     

As TIC desenvolvem nos 

alunos a capacidade de 

procurar e de tratar 

informação. 

     

As TIC proporcionam aos 

alunos o acesso a um leque 

maior de conteúdos e 

recursos de aprendizagem. 

     

      

3.2. Que competências desenvolverão as TIC nos alunos?*  

(Utilizando a escala prevista, indique em que medida concorda ou discorda das 

afirmações).   

(Selecione uma opção em cada linha.) 

 
Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

A capacidade de participar, 

cooperar, colaborar entre 

pares, bem como entre 

aluno-professor. 

     

A capacidade de 

desenvolvimento de 

conhecimentos fora da 

escola. 

     

A capacidade para usar 

recursos digitais no 

respeito por questões de 

natureza ética. 

     

A capacidade de trabalho 

autónomo. 
     

A capacidade de 

investigação, seleção e 

análise e síntese dos dados. 

     

A capacidade para usar 

recursos digitais no 

respeito por normas de 

     



 

 

segurança. 

A capacidade de 

comunicação e divulgação 

de ideias. 

     

 

3.3. As TIC equipam os alunos com as competências necessárias para a aprendizagem ao longo da 

vida. Até que ponto concorda com as seguintes afirmações? *  

(Selecione uma opção em cada linha.)                                                                                  

 
Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

Desenvolve nos alunos a 

criatividade.  
     

Desenvolve nos alunos a 

inovação. 
     

Desenvolve nos alunos a 

autonomia. 
     

Desenvolve nos alunos a 

iniciativa. 
     

Desenvolve nos alunos a 

capacidade de resolução 

de problemas. 

     

Desenvolve nos alunos a 

capacidade de comunicar. 
     

Promove o trabalho 

colaborativo. 
     

Fornece aos alunos 

literacia da informação. 
     

Desenvolve nos alunos a 

capacidade de adaptação a 

contextos diversificados. 

     

  



 

 

Caracterização pessoal e profissional 

Esta secção contém perguntas que permitem a caracterização dos sujeitos participantes. 

4.1. Género:  

(Selecione a opção que se aplica). 

 

 Masculino. 

 Feminino. 

 

4.2. Idade: * 

(Selecione a opção que se aplica). 

 

 <30 anos. 

 Entre 30 e 35 anos. 

 Entre 36 e 40 anos. 

 Entre 41 e 45 anos. 

 Entre 46 e 50 anos. 

 Entre 51 e 60 anos. 

 Mais de 61 anos. 

 

4.3. Tempo de serviço: * 

(Selecione a opção que se aplica). 

 

 

 

< 5 anos. 

 De 5 a 9 anos. 

 De 10 a 15 anos. 

 De 16 e 19 anos. 

 De 20 a 25 anos. 

 Mais do que 25 anos. 

 

4.4. Habilitações académicas: * 

(Selecione a opção que se aplica). 

 

 

 

Bacharelato. 

 Licenciatura. 

 Pós-graduação. 

 Mestrado. 

 Doutoramento. 



 

 

 Pós-doutoramento. 

 

4.5. Situação profissional:  

(Selecione a opção que se aplica). 

 

 QE/QA. 

 QZD. 

 Contratado. 

 Outra. Especifique:_______________________ 

 

4.6. Cargo(s) desempenhado(s) que considere relevante(s) no âmbito da investigação em curso: * 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

 

 

 

 


